
Jalila Essaïdi °1980 (NL)

jalilaessaidi.com

‘Bullet Proof Skin’

Jalila Essaïdi maakt kleren van koeienmest, laat 
menselijke cellen groeien op de golven van muziek. 
Bouwt een wifinetwerk uit met bomen als antennes. In 
‘Bullet Proof Skin’ wordt de menselijke huid een kogelvrije 
vest. Maar moet je wel bulletproof zijn? En wat is veilig-
heid eigenlijk?  

#bescherming #huidvandetoekomst #kwetsbaarheid

Renee Verhoeven °1989 (NL) 

reneeverhoeven.nl

‘Anatomy of the hand’

Renee Verhoeven is ontwerper maar vooral onderzoeker. ‘The Anatomy of the hand’ is een 
groot materiaalexperiment over de verschillende lagen, lijnen en vormen van menselijke huid 
en hand. Elke hand is immers uniek, in de hele wereld is er niemand met dezelfde handen. Net 
daarom vertellen ze zoveel over onszelf en de ander. 

#vingerafdruk #id #uniekzijn

Elke Lutgerink °1982 (NL) 

elkelutgerink.nl

 
'Wardrobe' / 'Towel' / 'Beginning'

Elke Lutgerink houdt van grenzen aftasten. 
Ze balanceert tussen mode en beeldende 
kunst, tussen duister en feeëriek, tussen 
lichaam en wereld. Met aandacht voor 
detail en een grote zorgvuldigheid creëert 
ze haar eigen universum. 
‘Towel’ gaat over dingen die hun weg van 
binnen naar buiten zoeken. Over zweet en 
tranen. Over zichzelf tonen en de schoon-
heid daarvan. ‘Wardrobe’ gaat over alle 
verschillende personages die we in ons 
dragen. Alsof onze eigen huid een kleding-
kast is waar we af en toe verschillende 
jasjes uit aantrekken. ‘Beginning’ gaat 
over deel zijn van een groter geheel. Niks 
is gesloten. Alles is doorlaatbaar, zo ook 
onze huid.

Carla van de Puttelaar °1967 (NL)

carlavandeputtelaar.com

'Snow White'  /  'Sassoferrato'

Carla van de Puttelaar toont in haar 
video's ‘Snow White’ en ‘Sassoferrato’ 
vrouwen met een lichte huid. Ze laten 
je ogen toe om de huid aan te raken. De 
meisjes lijken wel schilderijen, marmer, 
levensecht, zo stil als een beeld. 

#aanraken #kietelen #strelen

Bart Hess °1984 (NL)

barthess.nl

‘Digital Artifacts’ 

Bart Hess houdt ervan om het menselijke lichaam te verfraaien of te vervormen. Zo 
ontstaan er nieuwe figuren. Tussen mens & dier, tussen mens & machine, tussen mens 
& materie. ‘Digital Artifacts’ is niet zo maar een kunstwerk. Het is een experiment, een 
zoektocht naar nieuwe vormen van huid en kledij voor de toekomst.

#eigenofvreemd #virtual #games #breekbaar 

Celio Braga °1965 (BR/NL)

celiobraga.net

White Shirt(s) 
(Dennis, Fabio, Hans, Brancos, Tim)

Célio Braga wil het leven, de dood, de liefde en kwetsbaarheid borduren. 
Hij maakt met oneindig veel geduld beeldhouwwerken van textiel of 
snijdt papier tot reliëf. ‘White Shirts’ toont de transformatie van iets heel 
alledaags tot kunstvoorwerp. De t-shirts en hemden van zieke vrienden 
plooit hij samen tot een soort van organen. Hij smukt ze op met borduur-
werk en parels maar geeft ze ook soms vlezige, bloedende naden. Zo zie 
je de binnenkant ook aan de buitenkant. 

#zorg #vrienden #binnen-buiten

#reiniging #druppelen #verbinding



Kunst- & onderzoekslabo

Kan je leven zonder aanraking?

Blijft je huid altijd hetzelfde? 

Wat vertelt je huid over jou?

Door je huid voel je de warme bries op een zomeravond, de vervelende 
jeuk van een insectenbeet en het rustgevend gevoel van een vrienden-
hand op je schouder. Blosjes op je wangen, kippenvel of zweetdruppels 
verraden wat jij voelt. Je huid is een antenne die kan zenden en ontvan-
gen. Je huid omhult je als een jas die je beschermt. Zij vertelt over je 
leeftijd en gezondheid. 

Huidskleur bestaat er in vele tinten, die in de loop van miljoenen jaren 
ontstonden als bescherming tegen de zon. Waar je voorouders vandaan 
kwamen bepaalt je huidskleur nu. Je huidskleur vertelt over je geschiedenis. 

Je kan je huid gebruiken als een canvas en haar versieren met make-up 
of tattoos. Hierdoor geef je een stukje prijs van wie je bent of wilt zijn.
Het is heerlijk om met je huid de ander teder aan te raken en te voelen. Je 
voelt je verbonden, veilig en gelukkig. Hier kan het contact in de virtuele 
wereld niet tegen op. De wereld die binnenkomt langs het scherm blijft 
ontastbaar. 

Rasa wil de rijkdom van de tactiele ervaring onder de aandacht van kin-
deren brengen. Het verbaast ons niet dat sommige hedendaagse kun-
stenaars aandacht geven aan de huid, haar benaderen, vragen stellen en 
transformeren. 

Gerd Dierckx

OP ZINTUIGLIJK ONDERZOEK

Tijdens de productie van HUID betrekken wij de kunstenaar zeer nauw 
bij het kunsteducatieve proces. Wij willen dat de kinderen het kunstwerk 
kunnen ervaren met alle zintuigen, zodat zij zichzelf en het kunstwerk op 
een diepe manier leren begrijpen.

Kunst kijken doe je niet alleen met je ogen. Je tastzin vertelt nog meer 
over een kunstwerk. Is het materiaal wam of koud, zacht, hard of elas-
tisch? In deze tentoonstelling nodigt de kunstenaar de toeschouwer uit 
om zijn werk of een stukje van het materiaal van zijn werk aan te raken 
en te onderzoeken. Dat is een nieuwe stap die Rasa samen met haar kun-
stenaars wilt brengen.

De waarheid van sommige werken openbaart zich door ze aan te raken 
en niet enkel door te kijken. Zo toont Rasa het werk 'Romeu my deer' van 
Berlinde De Bruyckere. De kunstenares gaf de geweien in dit werk mee, 
zodat je ze aan kan raken. De geweien werden ingeschilderd met was 
in tinten van roze tot rood, de tinten van vlees en bloed. Ze zien er niet 
enkel huidachtig uit maar voelen ook zo aan. Door de geweien te betas-
ten voel je hun lichamelijkheid en breng je dit in verband met je eigen 
lichaam. Dit ervaringsgericht leren door te voelen, te tasten, te ruiken en 
te kijken zindert lang na.

HUID 

Kunst- & onderzoekslabo
Met educatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar
VAN SEPTEMBER 2019 TOT EN MET JUNI 2021
Info: www.rasa.be

HUID 

Berlinde De Bruyckere °1964 (BE)

‘Romeu my deer’

De kunst van Berlinde De Bruyckere zet aan tot denken en voelen. 
Ze gaat over angst, dood en eenzaamheid, maar ook over troost en geborgenheid. Ovidius' 
mythe over ‘Actaeon en Diana’ is reeds lang een blijvende inspiratiebron voor de kunstenares. 
‘Romeu my deer’ toont de transformatie van mens naar dier. Het toont worsteling en strijd, 
het hert als een trotse gezant van de natuur. Zijn vleeskleurig gewei als een machtig symbool 
van groei, verandering en tegelijk verval.

#groeipijn #transformatie #verandering #voelen #hert

Rasa vzw
Jezusstraat 6 bus 4
2000 Antwerpen
03 / 766 86 88 

rasa@rasa.be
www.rasa.be

Campagnebeeld: Oeyen & Winters, Foto: Margi Geerlinks

Margi Geerlinks  °1970 (NL)

margigeerlinks.com

‘Je suis le monde’ (Nino)

In ‘Je suis le monde’ toont Margi Geerlinks 
een foto van haar zoon Nino. Ze laat in zijn 
huid haar roots zien, om zo te verbeelden 
dat we vele kleuren in ons kunnen dragen 
en dat we trots mogen zijn op dit kleurig 
geschenk.

#tinten  #zienengezienworden #wereldhuid
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Eline Willemarck  °1987 (BE)

elinewillemarck.tumblr.com

‘Gulden Snede’
 
Eline Willemarck maakt een afgietsel van 
haar vriend die naar Japan gaat. Zo kan ze 
hem op haar eigen manier toch nog dicht 
bij zich houden. De ‘Gulden Snede’ is een 
huidbibliotheek waar je al zijn deeltjes kan 
bekijken. 

#huidalsgrens #laagjes #huidbib

#HUIDALSCANVAS #TINTEN
#SPORENOPDEHUID #JONG-OUD


