
De workshop

THUIS EEN MINI-INSTALLATIE MAKEN
De tentoonstelling Het huis dat nooit af is toonde tot en met 6 december 2020 zeven installaties van 
kunstenaar Tirzo Martha, winnaar van de Wilhelminaring in 2019. Elk object of beeldelement in zijn werk 
heeft een eigen waarde en functie. Met zijn installaties wil Martha niet alleen het publiek prikkelen; hij wil 
ook inspelen op hun vooroordelen, kennis, referenties en ervaringen. 

  Wie de tentoonstelling niet gezien heeft, kan deze in vogelvlucht
  ook online bekijken, waarbij Martha zelf een toelichting geeft 
  op de totstandkoming en op een aantal installaties.

Maar, wat is een installatie? Volgens het online woordenboek is het “een kunstwerk of ruimtelijk beeld, 
bestaande uit heterogene (afzonderlijke) elementen die door een beeldend kunstenaar zijn opgebouwd, 
uitgestald of opgehangen op een speciaal daarvoor uitgekozen locatie.”

De workshop
Het huis dat nooit af is toonde installaties waarin door middel van het samenvoegen van uiteenlopende 
materialen een heel nieuw beeld gecreëerd werd. Kijk op www.coda-apeldoorn.nl/tirzomartha voor 
achtergrondinformatie en inspiratie. Ook thuis kun je, met verschillende materialen en voorwerpen, een 
installatie maken:

Stap 1 
Bedenk hoe groot je jouw mini-installatie wilt maken en pas daar de grootte van de ondergrond op aan. 
Kies bijvoorbeeld voor A4-papier of karton. Dat laatste is steviger, waardoor je je installatie later ook nog 
kunt verplaatsen.

Stap 2 
Heb je een verzameling stenen of schelpen? Of heb je een tasje met dobbelstenen of een zakje met (plastic) 
muntjes? Je kunt natuurlijk ook op zoek gaan naar materialen die je in je installatie wilt verwerken. Buiten 
bijvoorbeeld, maar ook binnen waar je misschien wel dingen vindt die je niet meer gebruikt of graag wilt 
hergebruiken.

Stap 3 
Bedenk hoe je een en ander wilt stapelen of hoe jouw installatie er (ongeveer) uit moet zien. Kijk daarbij ook 
goed naar de door jou gekozen materialen en hoe je daarmee kunt ‘puzzelen’. Martha puzzelt ook net zo 
lang tot hij iets nieuws heeft dat klopt.

Stap 4 
Is je installatie af? Maak er dan een foto van, vaak ga je dan op een andere manier kijken naar dat wat je 
gemaakt hebt. 

Je mag de foto natuurlijk ook delen via Facebook, Twitter of Instagram – graag zelfs; gebruik dan #CODA 
#TirzoMartha en deel deze via @CODAapeldoorn. Heb je nog Playmobil of LEGO-poppetjes, dan kun je 
eventueel een scene uitbeelden.
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