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Informatie over de Kinderbiënnale
De Kinderbiënnale is een tweejaarlijkse tentoonstelling van eigentijdse kunst speciaal voor kinderen. Het concept is afkomstig 
van de National Gallery Singapore. Het Groninger Museum is - na de Staatliche Kunstsammlungen Dresden - het derde 
museum ter wereld dat een Kinderbiënnale organiseert.
 
Tijdens deze editie zijn er elf interactieve kunstwerken te zien. Drie installaties zijn overgenomen van Children’s Biennale uit Singapore, 
de overige werken zijn vervaardigd door Nederlandse kunstenaars, waaronder zes uit Groningen. Elk kunstwerk daagt uit tot maken, 
doen en verwonderen. ‘Learning through play’ staat centraal in deze tentoonstelling.
 
De deelnemende kunstenaars zijn: Harry Arling (Nederland), Sandra de Groot (Nederland), Lambert Kamps (Nederland), Wies Noest 
(Nederland), Eko Nugroho (Indonesië), Donna Ong (Singapore), Nou&Herkauw (Nederland), Chantalla Pleiter (Nederland) Bert Schoeren 
(Nederland), Hazel Lim-Schlegel (Singapore) & Andreas Schlegel (Singapore) en WERC Collective (Nederland). Deze zomer maakt 
kunstenaarsduo Studio MAKY uit Rotterdam een buitenkunstwerk samen met kinderen in de Korrewegwijk te Groningen. Dit drijvende 
kunstwerk zal gedurende de zomervakantie daar te bewonderen zijn in de Floresvijver. Waarna het in september te water wordt gelaten 
bij het Groninger Museum.
 
Kinderen weten natuurlijk zelf het beste wat leuk en interessant is! Daarom heeft het Groninger Museum deze doelgoep actief 
betrokken bij het maken van deze expositie. Dertig kinderambassadeurs in de leeftijd van 10 tot 12 jaar uit stad en provincie Groningen 
hebben een halfjaar lang input gegeven middels een ambassadeurstraject. Zo hebben zij de tekstbordjes geschreven en meegedacht 
over marketing, het openingsfeest en de merchandise in de winkel. Daarnaast zijn ze op atelierbezoek geweest bij de kunstenaars, 
leerden ze rondleidingen geven en hebben een eigen selfie ruimte ontworpen voor in de tentoonstelling. Op deze manier leert het 
Groninger Museum van de kinderen en de kinderen van het museum.
 
De Kinderbiënnale is tot stand gekomen in samenwerking met National Gallery Singapore en regionale partners Stichting IVAK 
Eemsdelta, JINC, Stichting Kunst & Cultuur Groningen, Stichting Move Groningen, Up to Us Groningen en Vrijdag / Mooie Wijken, 
kunstacademie Minerva.
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Kinderbiënnale team
Rixt de Zwart, 21

Student Communication & Multimedia 
Design

Project Assistent Sociale Media 
Kinderbiënnale

Sander Daams, 39
Hoofd Educatie Groninger Museum 

Projectleider Kinderbiënnale

Lisse de Bie, 25
Student Kunstgeschiedenis

Project Assistent Kinderbiënnale
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Kinderambassadeurs

Anna van Klinken (groep 7)
Wijk: Beijum
School: Dom Helder Camaraschool

Detlef Norder (groep 8)
Wijk: Delfzijl
School: Basischool Farmsumerborg

Emily van der Zee (groep 7)
Wijk: Korrewegwijk
School: OBS Karrepad
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Emy-Zoë Tuinstra (groep 7)
Wijk: Selwerd
School: CBS de Wegwijzer

Evelien de Rooy (groep 8)
Wijk: Middelstum
School: OBS de Wilster

Gimay Wijnhold (groep 8)
Wijk: Appingedam
School: CBS de Triangel

Han Karg (groep 7)
Wijk: Beijum
School: CBDS de Heerdstee
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Hanna Abdi (groep 7)
Wijk: Selwerd
School: CBS de Wegwijzer

Inas Tighezza (groep 8)
Wijk: Korrewegwijk
School: CBS de Kleine Wereld

Indy van Bergen (groep 8)
Wijk: Vinkhuizen
School: OBS de Sterrensteen

Jasmijn van Wijk (groep 7)
Wijk: Lewenborg
School: OBS de Swoaistee
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Job Koning  (groep 7)
Wijk: Lewenborg
School: CSBO de Kimkiel

Jolie Steen (groep 7)
Wijk: Corpus den Hoorn
School: CBS de Tamarisk

Judah Wubs (groep 8)
Wijk: Lewenborg
School: CBS ‘t Kompas

Julia Kamminga (groep 7)
Wijk: Beijum
School: Dom Helder Camaraschool
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Lente Elzinga (groep 8)
Wijk: Lewenborg
School: CBS ‘t Kompas

Linde van der Kooi (groep 7)
Wijk: Lewenborg
School: OBS de Swoaistee

Maynard Antoin (groep 8)
Wijk: Vinkhuizen
School: CBS de Hoeksteen

Neesha Mathilda (groep 8)
Wijk: Korrewegwijk
School: CBS de Kleine Wereld
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Noah Buurlage (groep 8)
Wijk: Vinkhuizen
School: CBS de Hoeksteen

Rashaan Ghafoerkan (groep 8)
Wijk: Paddepoel
School: KBS Bisschop Bekkers

Rayan Hassan (groep 8)
Wijk: Vinkhuizen
School: OBS de Sterrensteen

Robine de Sturler (groep 8)
Wijk: Middelstum
School: OBS de Wilster
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Sam Vogelzang (groep 8)
Wijk: Corpus den Hoorn
School: CBS de Tamarisk

Serwan Atas (groep 8)
Wijk: Paddepoel
School: KBS Bisschop Bekkers

Sharon Rolland (groep 8)
Wijk: Delfzijl
School: Basischool Farmsumerborg

Soleen Khadour (groep 8)
Wijk: Oosterparkwijk
School: Siebe Jan Boumaschool



13

Thijs de Boer (groep 7)
Wijk: Korrewegwijk
School: OBS Karrepad
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Introductie 
kunstwerken en kunstenaars
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Bert Schoeren

Bio
Bert studeerde Industrieel Ontwerpen aan de Technische Universiteit Delft en begon na zijn afstuderen als exposant ontwerper bij het 
Nemo, Science en Technology Center in Amsterdam. Een interactief museum / themapark waar bezoekers interactief kunnen spelen 
met exposities. “Mijn sculpturen worden in beweging gebracht door wind, water of zonne-energie of door interactie met mensen. Het 
beeld is nooit hetzelfde. Het verandert voortdurend en het bevindt zich altijd in een moment van verandering. Ik streef altijd naar een 
niet-voorspellende beweging van mijn kinetische sculpturen. Alsof je de wolken in de lucht ziet bewegen of als een kampvuur droom 
je door de beweging van de sculpturen.” Bert heeft verschillende exposities gehad in zowel binnen als buitenland. Tevens heeft hij 
verschillende kunstwerken gemaakt voor het Rijksmuseum Twenthe, Seaports Groningen, WindartTravemünde en het Van Goghhuis.

Concept Kinderbiënnale
Bibber Bos
Bert’s  concept van voor de Kinderbiënnale is een combinatie van een twee concepten die hij 
eerder heeft gemaakt. De eerste is het ‘Bamboo Forest’: een kinetisch sculptuur van verticaal 
hangende bamboestokken die bewegen door de wind en aanraking. Je kan er in doorheen lopen 
of rennen, spelen en vrijuit bewegen waardoor het bos van bamboestokken in beweging komt. 
Het tweede sculptuur is een trillende wolk ontwikkeld voor het hoofdkantoor van Alliander in 
Arnhem. De wolk is opgebouwd uit verschillende stokken van 3 meter lang die op een speciale 
manier met elkaar verbonden zijn. Er zitten motortjes in die ervoor zorgen dat de sculptuur 
lichtjes trilt, als een kloppend hart. 
Voor de Kinderbiënnale creëert Bert Schoeren een constructie van trillende bamboestokken. De 
stokken worden kris kras door elkaar geplaatst en vormen zo een tunnel met kronkelend pad 
door de zaal heen, zoals een labyrint. Bij dit pad krijg je het idee alsof je door een organische 
overdekt bos loopt. De bamboestokken trillen vanuit henzelf en door lichte aanrakingen, waarbij 
er ook geluid vrijkomt. De bamboestokken trillen slechts 5 seconden en  houden er dan mee op. 
Zo laat je als je door het bos loopt een pas van trilling en geluid achter. De gehele installatie staat 
in een semi donkere ruimte. Door verschillende lichtbronnen krijg je contrastrijke schaduwen en 
trillende lijnen op de wanden. Zo ervaren de bezoekers een spannende ruimte terwijl ze door het 
kunstwerk lopen.

Steekwoorden
Kinetische energie, trilling, organisch materiaal, bamboebos

Nederland
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Lambert Kamps

Bio
Lambert Kamps is kunstenaar en ontwerper uit Groningen. Lambert studeerde mode en design voordat hij in 1994 aan de 
kunstacademie in Groningen ging studeren. Lambert heeft op verschillende tentoonstellingen in Nederland en Europa geëxposeerd. 
Ook heeft hij verschillende awards ontvangen, zo ontving hij in 2017 de ‘EuropeanDesign Award Bronze’ met zijn ‘Tube Lamp Clock’ in 
Porto. In 2018 ontving hij in Oslo diezelfde award, maar dan in het goud voor zijn ‘Touch of Time’.

Concept Kinderbiënnale
Cozy Shelter
De Cozy Shelter is een opblaasbare schuilplaats met van buitenaf 
de defensieve uitstraling van een zandzakken fort en van binnen een 
zachte, ‘cosy’ en ‘veilige’ plek. Volgens Lambert is het ontdekken 
van het contrast tussen de harde buitenkant en zachte binnenkant 
belangrijk, het is de bedoeling dat je het gevoel krijgt op een soort 
ontdekkingstocht te zijn.  De ‘Cozy Shelter’ staat midden in de zaal 
en bezoekers kunnen rondom lopen alvorens ze naar binnen gaan.  
Binnenin zijn er kleine plekjes waar je je kan verschuilen, liggen of 
relaxen. De Cozy Shelter toont het grensvlak tussen kunst, architectuur 
en design. Voor de Kinderbiënnale maakt Lambert een geheel nieuwe 
versie van de Cozy Shelter.

Wat Lambert Kamps zelf schreef over zijn Cozy Shelter uit 2012 voor het Design Museum Helsinki:
 “Van buiten heeft de Cozy Shelter de uitstraling van een fort van zandzakken en van binnen geeft de shelter het gevoel van 
zachtheid, veiligheid en het gezellige gevoel van wollen dekens. Bezoek Helsinki en kom naar de expositie en verberg je in mijn 
shelter.”

Steekwoorden
Luchtzakken, geborgenheid, textiel, grensvlak tussen kunst, architectuur en design

Nederland
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Chantalla Pleiter

Bio
Chantalla is kunstenaar, theatermaker en een performer uit Groningen. Ze is afgestudeerd aan de kunstacademie Minerva, in 
de richting audio visuele media en theatervormgeving. Daarnaast heeft ze voor een periode theaterwetenschap gevolgd aan de 
Universiteit in Groningen. Chantalla beschrijft haar werk als: “Ik manoeuvreer mij met mijn eigen werk graag op de rand van kunst, 
wetenschap en technologie”.

Concept Kinderbiënnale
De Orkest Ontdekker
De Orkest Ontdekker is een interactieve installatie waar bezoekers op spelenderwijs verschillende orkestinstrumenten ontdekken. 
De Orkestontdekker bevat verschillende klassieke partijen gespeeld door het Rotterdams Philharmonisch Orkest. De muziek in de 
kunstinstallatie is uitgesplitst in de verschillende instrumentgroepen waaruit het muziekstuk bestaat. Door plaats te nemen op een 
kubus in de installatie, activeer je een specifieke instrumentengroep van het orkest. Wanneer meerdere bezoekers plaatsnemen op de 
kubussen, activeert men meerdere instrumenten, door samen te werken kan je het orkest op volle sterkte te horen.
Speciaal voor de Kinderbiënnale mogen de Kinderambassadeurs samen met het Noord Nederlands Orkest een eigen muziekstuk 
componeren dat wordt toegevoegd aan de De Orkest Ontdekker. Door te participeren in het muziekstuk worden kinderen zelf een 
onderdeel van het kunstwerk.

Steekwoorden
Muziek, instrumenten, horen, ontdekken, samenwerking, componeren

Nederland
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Harry Arling

Bio
Harry begon in 1989 met het bouwen van zijn Science Fiction-achtige voertuigen, die een jaar later de naam Kosmotroniks kregen. 
Harry was altijd al een verwoed modelbouwer, daar stamt het Kosmotroniks idee dan ook vanaf. Voor hem zijn Kosmotroniks: “Het 
is een verbastering van een kosmonaut en niks. Ik maak ze al meer dan 25 jaar, ooit ontstaan omdat ik van modelbouw hield en van 
sciencefiction.” Als Harry begint met het bouwen van een nieuwe Kosmotronik weet hij nog niet wat hij gaat maken. De aanwezige 
materialen bepalen gaandeweg het proces wat hij gaat maken. Zo is elke Kosmotronik een uniek object, uit Harry’s fantasie ontsproten. 
In 1991 kreeg hij zijn eerste expositie in de Spatie. Sindsdien heeft hij geëxposeerd door heel Nederland. In 2008 heeft hij een 
overzichtsexpositie laten zien van de Kosmotroniks, in Kemzeke (Vlaanderen), georganiseerd door de Verbeke Foundation, met tal van 
andere kunstenaars uit binnen en buitenland. In 2015 heeft Harry middels crowdfunding deelgenomen aan de Biënnale in Florence, 
waar hij met zijn Kosmotroniks hoge ogen gooide. Op 7 en 8 juni won Harry Arling in Tokyo de Tokyo International Art Award 2019 op de 
Tokyo International Art Fair. Sinds 2017 is hij lid van Pulchri Studio in Den Haag.

Concept Kinderbiënnale
Kosmotroniks
Harry’s Kosmontroniks  zijn ruimtelijke objecten (vrijwel altijd voertuigen) die bestaan uit modelbouwonderdelen en afvalmateriaal. Ze 
staan symbool voor een eeuwenoude wens van de mens: het vliegen in de lucht, al dan niet met behulp van een zelf gecreëerd voertuig. 
Kosmotroniks prikkelen de fantasie en confronteert de mens met de (technische) vooruitgang. De bestuurders van de fantasievoertuigen 
worden gekenmerkt door lef, kennis en grensoverschrijdend denken. In de Kinderbiënnale worden 8 Kosmotroniks en Harry’s ‘Japan 
Tokyo Helm’ tentoongesteld op ronddraaiende pedestals in vitrines. De fantasie van het publiek wordt getriggerd door een landschap 
met levensgrote  verhalen van Kosmotroniks te lopen.

Steekwoorden
Ruimtelijke objecten, afvalmateriaal, fantasie, technische vooruitgang

Nederland
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Wies Noest

Concept Kinderbiënnale
BeingHere
‘BeingHere’ staat voor opgaan in het hier en het nu. Door je 
te wanen in het kleurrijke landschap van de Inflatables heb je 
het gevoel alsof de tijd stilstaat, je vergeet het snelle, drukke 
en chaotische leven dat zich buiten de ruimte afspeelt. In de 
inflatables branden lichten. Bij de ingangen schijnt het licht voor 
een deel in de installatie, daarna branden alleen de lampen in 
de inflatables. De installatie is verdeeld in verschillende vorm-en 
kleur gebieden. Wies haar idee is dat de bezoekers alleen maar 
fluisteren. In de zaal zijn er geluidjes te horen, deze geluiden zijn 
gemaakt door de kinderambassadeurs van de Kinderbiënnale. 
De Inflatables nodigen uit tot aanraken, tot kruipen en 
ontdekken. Het is een kleurrijk en speels landschap waarin tijd 
en ruimte geen grenzen kennen.

Bio
Wies is een kunstenaar uit Oude Bildtzijl. Naast haar werk als kunstenaar, heeft Wies de opleiding ‘Lerares Kunstnaaldwerk en 
Handwerktechnieken‘ behaald en vele jaren als 1e Graad docent Textiele Vormgeving gewerkt op middelbare scholen. Wies heeft 
verschillende exposities gehad in zowel binnen als buitenland. Haar ‘BeingHere’ sculpturen zijn tentoongesteld op verschillende, 
uiteenlopende plekken in Europa. Van het Zweedse landschap tot de industriële Westergasfabriek in Amsterdam.

Steekwoorden
Kleurrijke inflatables, textiel, ontdekken, landschap van geluid, licht en tactiliteit

Nederland
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Nou&Herkauw

Bio
Ontstaan als VJ performance als reactie op de ‘standaard’ VJ performances die Adri Schokker en Ruben Boxman als Snow gaven in 
diverse clubs. “Vaak beginnen we met een creatief proces in de materiële wereld om het daarna te vertalen naar de digitale wereld”. 
Door middel van tekenen en knutselen wordt er materiaal gemaakt waarmee in de digitale wereld een eindproduct wordt gecreëerd. 
Dat kan bijvoorbeeld een film, een vj performance of een stopmotion video. Ruben en Adri behaalden beide in 2011 hun Master 
Diploma aan het Frank Mohr Instituut, IME. Ook hebben ze beide gestudeerd aan de Constantijn Huygens Kunstacademie in Kampen. 
Ruben specialiseerde zich in autonoom beeldende kunst en Adri in sculptuur en ruimtelijk ontwerp. Verder werkt Ruben als Kunst en 
Multimedia docent aan het Noorderpoort Groningen en is Adri lid van het ‘Artistic Research Community’ van Kunstacademie Minerva. 
Adri is tevens scout en curator van de Gouden Kalf interactive Award (Nederlands film festival). Ze exposeerden met hun interactieve 
installaties op grote festivals in Qatar, China, België en Nederland.

Concept Kinderbiënnale
Kloon

Met de fotografie installatie Kloon maak je de meest bijzondere 
fotocollages met jezelf, je vrienden of je familie. Door van plek te 
veranderen maakt de bezoeker (middels een sensor in de grond) 
foto’s van zichzelf in de voor- of achtergrond.  Op deze manier kan de 
bezoeker zichzelf muteren en een eigen foto collage maken. Rondom 
de bezoeker is een digitale cirkel geplaatst met een doorsnee van 1,5 
meter (i.v.m. corona). Zolang de bezoeker loopt of beweegt gebeurt 
er niks, maar zodra de bezoeker een aantal seconden stil staat, 
verandert de cirkel in een aftelklok die op nul een foto maakt van de 
deelnemer. 

Het proces van een groepsfoto maken wordt leuker als meerdere bezoekers zich tegelijk door het speelveld bewegen en stilstaan. Op 
schermen op de muren zijn de uiteindelijke groepsfoto’s  te bewonderen. Met de interactieve installatie Kloon wil Nou&Herkauw op 
speelse en interactieve wijze bezoekers aanmoedigen om in contact te komen met elkaar en gezamenlijk een groepsfoto te maken. In 
deze tijden van een coronavirus en het ‘nieuwe normaal’ wordt aangedrongen op het maken van een foto mét inachtneming van 1.5 
meter afstand.

Steekwoorden
Digitale fototechniek, bewegen, interactie, samenwerken, collage, echt versus virtueel

Nederland
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Steekwoorden
Textiel, knopen, touw, tactiliteit, ambacht, groeiend kunstwerk

Sandra de Groot

Bio
Sandra is zelfstandig multidisciplinair kunstenaar en ontwerper. Sandra heeft een Bachelor diploma in Autonoom Beeldende Kunst 
en Docent Beeldende Kunst en Vormgeving van Kunstacademie Minerva Groningen. Vanuit haar atelier in de binnenstad
van Groningen werkt ze aan diverse nationale en internationale kunst- en designprojecten. Zo heeft ze meerdere keren deelgenomen 
aan de Dutch Designweek Eindhoven en exposities gehad in Parijs en Milaan. ‘Atelier Chaos’ is haar eigen label. Chaos staat voor
diversiteit en crossovers in kunst en design. Autonomie en conceptuele vrijheid zijn voor Sandra fundamenteel. Sandra maakt 
momenteel een collectie TEXTILE | kNOTs, het verkennen van ambacht, techniek en strategie op zowel culturele als architecturale 
manieren. Sandra voert haar eigen ontwerpen uit. Elk sculptuur wordt met de hand geknoopt en tijdens dat proces ontstaat 
eigentijdse innovatie. Met haar kNOTs-installaties is het Sandra’s doel om het bewustzijn te vergroten door de kijker daadwerkelijk 
te confronteren met grote hoeveelheden knopen en touwen. Dit roept vragen op over tijd, techniek en intensiteit. Het biedt de 
mogelijkheid voor een transparante dialoog tussen object, kijker en uitvinder. Sandra zegt hierover: “het gaat om het vertellen van 
verhalen”.

Concept Kinderbiënnale
Opus
De touwsculpturen van Sandra passen goed in het thema van de Kinderbiënnale 
als ambachtelijk landschap van verwondering en participatie, waarin bezoekers 
materiaal ontdekken en het kunstwerk beïnvloeden door eigen gemaakte creaties. 
De sculpturen hangen verspreid door de zaal aan het plafond. Aan de muur 
komen houten ringen te hangen waar bezoekers zelf knopen kunnen leggen. In 
het midden van de zaal staat grote boom waaraan bezoekers hun eigen gemaakte 
‘knoopsculptuurtjes’ kunnen hangen. Op deze manier groeit het kunstwerk 
gedurende de tentoonstelling. De sculpturen worden van binnen en buiten verlicht, 
zodat bezoekers zich kunnen verdiepen in het patroon van de knopen, materiaal 
en de techniek van de sculpturen. Kinderen kunnen kijken, verwonderen en 
worden zelf onderdeel van een sculptuur. Voor de bezoekers zijn in de hoeken 
zitjes waar ze kunnen praten over de textuur en de knopen van Sandra en 
hun eigen touwsculptuurtjes kunnen maken. In deze zaal staat interactie met 
‘ambacht’ centraal.

Nederland
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WERC Collective

Bio
WERC Collective is een multidisciplinair kunstcollectief bestaande uit Olav Huizer, Joachim Rümke en Jelle Valk. Het collectief richt zich 
op het ontwerpen en ontwikkelen van (digitale) media in relatie tot kunst, wetenschap en technologie. De afgelopen jaren hebben de 
heren veel bekendheid gegenereerd in het nationale en internationale museum veld. Zo maakte ze werk voor het Eurosonic muziekfestival 
en exposeerden ze met hun werk in Japan, Duitsland en Turkije.

Concept Kinderbiënnale
Augmented Reality Graffiti
De zaal krijgt een voorzet muur waarop digitale projecties te zien zijn. De verschillende wanden zijn geverfd met een geleidende verf: als 
je de muur aanraakt wordt het digitale landschap tot leven gebracht. De twee projectoren zijn hoog geplaatst in de ruimte en het volledige 
oppervlakte wordt meegenomen. De bezoekers kunnen zich vrij door de ruimte bewegen. De projectoren en overige techniek hangen op 
veilige hoogte (en achter voorzetmuur) waar je niet bij kan. De ruimte is verduisterd en het licht van de projectoren zorgt voor genoeg zicht 
zodat je er vrij kan rondlopen. Geleidende verf zorgt ervoor dat de oppervlaktes (gedeeltelijk) interactief (als knoppen) gebruikt worden, 
waardoor bezoekers geverfde oppervlaktes kunnen uitbreiden met licht. Wanneer je bepaalde oppervlaktes aanraakt komt de muur 
tot leven door videoanimatie. Het moet een compositie worden van vlakken die nog niet af zijn. De lege vlakken worden ingevuld door 
projectie: door de knoppen of aangebrachte stukken aan te raken maak je de schildering dus af. De video neemt je mee in een bepaalde 
beweging, de stijl is een soort van ontleding van graffiti, maar dan abstracter.

Steekwoorden
Verbinding tussen digitale en fysieke wereld, digitale media, projecties, kleurrijk, graffiti, multidisciplinair, augmented reality, tactiliteit

Nederland
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Andreas Schlegel & 
Hazel Lim-Schlegel

Bio
Andreas Schlegel en Hazel Lim-Schlegel zijn een man-en-vrouw-team uit Singapore dat van kunst en technologie houdt. 
Andreas Schlegel werkt en geeft les in verschillende disciplines. Hij ontwikkelt artefacten, tools en interfaces waar kunst 
en technologie op een merkwaardige manier samenkomen. Andreas heeft een bachelordiploma in Communiation-Design 
van Merz Akademie en twee masters in Media Arts and Technology van UC Santa Barbara en Media Arts van University of 
Portsmouth. Momenteel woont en werkt hij in Singapore, waar hij het Media Lab leidt aan Lasalle College of the Arts. 

Hazel Lim-Schlegel is een beeldend kunstenaar met een masterdiploma in Fine Arts aan het Lasalle College of the Art. 
Naast kunstenaar zijn heeft Hazel ervaring in andere aspecten van de kunst, zoals galeriebeheer en bijdragen aan artistieke 
publicaties. Ze heeft deelgenomen aan tentoonstellingen in Singapore, Indonesië, Korea, Ierland en Vietnam.

Concept Kinderbiënnale
The Oort Cloud and the Blue Mountain 
Twee dingen inspireerden dit interactieve kunstwerk: The Oort
Cloud, een dikke laag ijskoude deeltjes in de ruimte, en Blue
Mountain, een schilderij van de Russische kunstenaar Wassily
Kandinsky van paarden die onder een heuvel galopperen. The
Oort Cloud and the Blue Mountain gemaakt voor het Groninger
Museum is vanwege Covid-beperkingen aangepast. Ze hebben
verschillende componenten van het originele werk aangepast in
een op meerdere schermen gebaseerd werk om de ideeën van
ongrijpbaarheid en tastbaarheid te weergeven.

Photo Credit: National Gallery Singapore

Hazel & Andreas maken in hun installatie gebruik van zelf ontworpen software om beweging en geluid om te zetten naar versnelde en 
vertekende componenten. Actie Reactie. Kinderen gaan voor het kunstwerk staan en doormiddel van sensoren in de muur worden de 
schermen voor hen geactiveerd. Door vervolgens te bewegen en geluiden te maken activeer je verassende beelden op de schermen.

Steekwoorden
Technologie, schermen, interactie, kleurrijk, beweging & geluid 

Singapore
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Donna Ong

Bio
Donna Ong is een Singaporese kunstenaar die grootschalige installaties maakt van materialen zoals papier. De installaties 
zijn meestal ontworpen voor specifieke ruimtes over de hele wereld en laten je verwonderen. Ze heeft haar werken 
lokaal en internationaal tentoongesteld op zoal de Jakarta Biennale (2009), Kwandu Biennale (2008), 2nd Moscow 
Biennale (2007), de inaugurele Singapore Biennale (2007) en de Moscow Biennale of Young Art (2014). Haar installaties 
zijn verschenen in grote musea en instellingen over de hele wereld, zoals het Singapore Art Museum, National Museum 
of Singapore, Hara Museum (Japan) en de Djanogly Art Gallery (Engeland). In 2009 werd Donna door de regering van 
Singapore erkend voor haar artistieke prestaties met de ontvangst van de Young Artist Award van de National Arts Council. 
In hetzelfde jaar won ze ook de People’s Choice-prijs voor de President’s Young Talent Competition.

Tijdens het behalen van haar bachelordiploma in Fine Art and Architecture aan het Goldsmiths College (Londen) en 
University College London (UCL), ontving ze verschillende onderscheidingen en prijzen, zoals de Singapore Undergraduate 
Scholarship van UCL, de Shell-NAC-beurs van de Singapore Arts Council en UCL’s Architectuurtheorieprijs. Onlangs 
voltooide ze ook een Master’s degree in Fine Art aan Lasalle College (Singapore).

Concept Kinderbiënnale
Every world

In de kunstwerken van Donna Ong staat de natuur centraal. In 
Every World creëert zij droomachtige en kleurrijke landschappen 
volledig gesneden uit papier. Haar terraria zijn gecombineerde 
Aziatische en Europese landschappen waar tropische tuinen en 
Europese bermen samenkomen. Alle elementen zijn minuscuul 
gedetailleerd en natuurgetrouw uitgevoerd. Every World is 
gesitueerd in een zeskantige dome van ongeveer 4,5 bij 4,5 
meter. Binnenin de dome kunnen 3 personen zich tegelijkertijd 
onderdompelen in magische landschappen van kleur en geluid. 
Terug naar een herinnering van vroeger, waar je als kind op je 
buik en met je gezicht in het gras de wereld aanschouwde.

Steekwoorden
Magie,  landschappen, verwondering, papier, flora en fauna, geluid

Photo Credit: National Gallery Singapore

Singapore

Credits: Fotograffi
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Eko Nugroho

Bio
Eko Nugroho is een van de bekendste kunstenaars uit zuidoost-Azië die levendige en speelse kunstwerken maakt die 
beïnvloed zijn door de Javaanse cultuur en het dagelijks leven. Hij combineert vaak traditionele ambachten zoals batik en 
borduurwerk met de levendige beelden en kleuren van hedendaagse straatkunst. Na zijn afstuderen aan het Art Institute 
in Yogyakarta, is zijn achtergrond in straatkunst en community-based artwork het wezenlijke aspect van zijn uitgebreide 
kunstwerken. Van schilderijen, tekeningen en borduurwerken tot muurschilderingen, beeldhouwwerken of video, zijn 
werken zijn diep verankerd in zowel lokale tradities als de stedelijke omgeving.

Concept Kinderbiënnale
Kenangan Kunang-Kunang (Memories of fireflies)

Deze lantaarns zijn geïnspireerd op damar kurung, Oost-
Javaanse lantaarns die werden gemaakt tijdens traditionele 
feestdagen zoals de Ramadan. Eko beschildert zijn lantaarns 
met afbeeldingen bestaande uit verschillende patronen, kleuren 
en karakters. Hij nodigt je uit om een wereld voor te stellen 
waarin iedereen liefdevol en zorgzaam is. En waar de veelheid 
van het leven – zoals sociale achtergrond, ras, gender, religie 
en politiek - wordt omarmd en gevierd. De grootste lantaarn  - 
Kenagang Kunang-kunang (Memorie of fireflies) – is een plek 
waaronder mensen kunnen samenkomen en draagt een design 
dat samenwerking, zorg, gelijkheid, vrede en liefde symboliseert.

Photo Credit: National Gallery Singapore

In de zaal kunnen bezoekers liggen, kruipen, rollen en de lantaarns van onder ontdekken. Ook is er de mogelijkheid om het landschap 
van Eko van boven te bewonderen: tijdens de Kinderbiënnale zal de loopbrug worden geopend. Dit biedt de mogelijkheid om de ruimte 
te ervaren zoals je waarschijnlijk nog niet eerder hebt gedaan. De grote lantaarn met het stuurwiel draait automatisch.

Steekwoorden
Lantaarn, licht & schaduwspel, kleurrijk, verhalen, samenwerken

Photo Credit: National Gallery Singapore

Indonesië
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Studio Maky

Bio
Studio Maky zet kleurrijke ontwerpen en concepten om in real life installaties en interactieve activiteiten, gespecialiseerd 
voor evenementen en culturele projecten. ‘‘Door onze verschillende achtergronden eindigen onze projecten vooral 
in verrassende resultaten; van een kleurrijke muziekanimatie tot een groep gigantische apen van 5 tot 8 meter hoog, 
swingend in een grote muziekconcertzaal. We geven ook graag creatieve workshops aan kinderen, voor kleine groepen of 
tijdens speciale evenementen.’’

Concept Kinderbiënnale
Drijvend Kunstwerk
Studio Maky gaat - als verdieping van het succesvolle 
Wijkenproject en onderdeel van de Kinderbiënnale - een 
drijvend kunstwerk maken voor in het water van Groninger 
Museum. Het kunstwerk wordt ontworpen en gemaakt 
met behulp van de kinderen uit een aantal wijken uit de 
stad Groningen én de 30 kinderambassadeurs. Na de 
Kinderbiënnale komt het drijvende kunstobject in een 
Groningse wijk te drijven en wordt het kunstwerk hierdoor 
eigenlijk voor en door de wijk. 
Zo kunnen alle betrokkenen en wijkbewoners nog van het 
kunstwerk genieten en ook na de expositie bezoeken.

Het project ‘Drijvend Kunstwerk’ krijgt een duurzaam karakter door het iedere zomer weer terug te laten keren in samenwerking met 
een bepaalde wijk in Groningen als onderdeel van het Wijkenproject van het Groninger Museum. Dit zou betekenen dat de drijvende 
kunstinstallatie in de zomer van 2021 gemaakt wordt in een een bepaalde wijk, dan bij het Groninger Museum drijft als onderdeel van 
de Kinderbiennale, overwinterd in het depot van het Groninger Museum, in de zomer van 2022 in een andere wijk terugkomt en in 2023 
weer bij het Groninger Museum ligt als onderdeel van de Kinderbiënnale etc. Ieder jaar komt het kunstobject weer terug op het water 
in een vernieuwd jasje (waarbij de kinderen weer meehelpen aan het ontwerpen en schilderen), in een focus wijk of bij het Groninger 
Museum.

Zomerproject
Studio Maky gaat voor de ontwerp workshops een aantal keer de wijk in met de Airstream Caravan van het Groninger Museum. 
Ook zullen er enkele ontwerp workshops gegeven worden in buurthuizen en wordt er een samenwerking aangegaan met de 
kinderambassadeurs. Samen met de kinderen onderzoeken, bedenken en ontwikkelt Studio Maky wat zij graag zouden willen zien als 
drijvend kunstwerk in hun wijk. Dit kan aan de hand van eerst een tekening/vragenlijst en dat de kinderen daarna in 3D gaan werken, 
bijvoorbeeld met klei hoe hun kunstwerk ruimtelijk er in het water uitziet. Vervolgens (na selectie van de meest bijzondere, toffe, leuke, 
mooie, gekke ontwerpen) gaat Studio Maky het drijvende kunstwerk verder uitwerken, ontwerpen en bouwen. De winnaars kunnen ook 
een kijkje achter de schermen nemen en Studio Maky bezoeken in Rotterdam of in Groningen bij de laatste fase van de productie. De 
jonge bezoekers zien de totstandkoming van het drijvende kunstwerk en Studio Maky wil ze hierbij unieke ervaring meegeven van de 
verschillende fases van het kunstwerk. Vanaf juli 2021 wanneer het hele kunstobject af is, zal deze komen te liggen in het water voor 
het Groninger Museum. Er zal een feestelijke opening en ter water lating zijn met alle deelnemers, winnaars en betrokkenen, zoals 
ouders, vrienden, familie en (museum)bezoekers (zover het kan vanwege covid maatregelen).

Steekwoorden
Participatie, drijvende kunstinstallatie, handgemaakt, kleurrijk, illustratief, humoristisch, wijkenproject

Nederland
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Plattegronden
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Bijlage 
Selectie presentaties kunstenaars

Andreas Schlegel & Hazel Lim-Schlegel
Hazel Lim-Schlegel
2020 Stories from the Sea for Rediscover Telok Ayer Project
2019 The Oort Cloud and the Blue Mountain, Children Biennale, National Gallery Singapore
2012 Still Building-Contemporary Art from Singapore, Selasar Sunaryo Art Space, Bandung, Indonesia
2010 Feeding Ghosts, Kitsch Gallery, San Francisco, USA

Andreas Schlegel
2019 The Oort Cloud and the Blue Mountain, Children Biennale, National Gallery Singapore
2019 Machine Training with Visual Overlay, Object, algorithmic, visuals. MediaLab Lasalle College of the Arts, Singapore
2017 Signal Body Space, Multi-sensory environment, interactive lights, sound. MediaLab Lasalle College of the Arts, Singapore
2016 Movement of Things, Electronics, motion-sensing, data renderings. MediaLab Lasalle College of the Arts, Singapore

Eko Nugroho
2016 “ROOTS. Indonesian Contemporary Art”, Frankfurter Kunstverein, Frankfurt
2015 “Landscape Anomaly”, Salihara Art Center, Jakarta, Indonesia
2009 Solo exhibition Peking Fine Art, Beijing, China
2008 Solo exhibition Kiasma Museum of Contemporary Art, Helsinki, Finland

Donna Ong
2021 Blueprints for the Forest: an exploration into tropical aesthetics, Earl Lu Gallery, Institute of Contemporary Arts Singapore, Singapore
2019 Gallery Children’s Biennale: Embracing Wonder, National Gallery Singapore, Singapore
2018 West Bund Art & Design with Galerie Krinzinger, Shanghai, China
2014 Bright S’pore(s), Primo Marella Gallery, Milan, Italy

Harry Arling
2019 Tokyo International Art Fair (Award winner) 
2018 Pulchri Studio in Den Haag 
2017 Martini Ziekenhuis Groningen
2015 Biennale Florence 

Nou&Herkauw
2020 Terra Nova masterclasses, JEF FesPval, Brugge, Antwerpen, België
2017-2018 MediaLab Shanghai, InstallaPon Mutant Me, ism Cinekid, Shanghai, China
2013-2015 Ayjal Youth Film FesPval, workshops and installaPes (e.g Stoptrain, Dancing Puppets, MutantMe, GigaRobo), Doha, Qatar
2012, 2016 IFFR Kids only Day, GiantMiniMediaLab, Nou&Herkauw, Roterdam, Nederland

Lambert Kamps
2019 Extension Ploegroute, urban furniture for art cycle route in collaboration with Marketing Groningen
2017 Tube Lamp Clock Dutch Stuff at LDF in London(GB) 
2012 Cozy Shelter, Design museum in H.Helsinki , Gronicles #2, Passagen in Keulen
2011 Pillow Tent en Fat Furniture, Salone in Milaan, Pillow Tent en Fat Furniture, Design in Berlijn

Bert Schoeren
2019 Landart,van Goghuis, Zundert
2018 Pulchri, Den Haag
2017 Solar Mobile, Rijksmuseum Twenthe, Enschede
2008 Groningen Seaports, Delfzijl

Chantalla Pleiter
2020 C.A.P.E Molenbeek, Forum Groningen, IDFA/Noorderzon/Sign.
2019 VR & Empathie; lezing in kaders van workshop, Galway Ierland.
2017 Internationale tour met: Jukebox, Smaakmaker, C.A.P.E Drop-Dog, Ficussen.
2013 Artistieke residentie EMPAC, Troy, New York, USA. i.s.m CREW
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WERC Collective
2020 Tachihi Public Artwork - Tachikawa, Japan
2018 TPAM - Performing Arts Meeting- Yokohama, Japan
2018 What Design Can Do - Amsterdam Nederland
2011 ISEA International Symposium on Electronic Art- Istanbul, Turkije

Wies Noest
2014 Ostrale’014 Dresden Internationale kunstmanifestatie, ORBIT Futuristisch Winterlichtfestival Groningen (3x), Lichtnacht Amberg 
(Dld), Ostrale’014 Internationale Kunstmanifestatie Dresden (Dld), Jokkmokk (Zweden) o.a. op het meer Talvatis, LuftMuseum Amberg Dld, 
Westergasfabriek Amsterdam
2006- 2012 Going on, Ostrale’014 Internationale Kunstmanifestatie Dresden (Dld)
1992-1998 Stadsplein Pierre feu du Var (Fr) Congres Unesco, Stadscentrum Emmen Kunstmanifestaties en, theaterFestivalEmmen, RAI 
Amsterdam Lustrumcongres VVAO Amsterdam

Sandra de Groot
2020 Parijs, Louis Vuitton, inrichten window-box prototyping kNOT sculpturen
2019 Deelname Dutch Design Week, expositie sculpturen
2018 Deelname Salone del Mobile, expositie deelname ‘Masterly in Milano’, locatie Palazzo Turati Milaan
2017 Deelname Dutch Design Week Eindhoven, expositie, lancering kNOTs

Studio Maky
2020 Zeehond op Zuid. Sportspeeltuin Hillesluis, Gemeente Rotterdam.
2019 OBA100 Mega Book Bed. Rose Stories, Amsterdam.
2017 Baby Gibra for Villa Zebra. Villa Zebra, Rotterdam.
2013 Theater gate ‘Butterfly’. Solar Weekend Festival 2013 

Bijlage 
Selectie presentaties kunstenaars


