
Er ging een man van huis 
 
Er ging een keer een man van huis 
Met een knuppel en een zak 
De weg was lang 
De weg was recht  
Zijn ogen stonden strak 
 
Hij liep rechtdoor, hij liep rechtuit 
Liep zonder om te zien 
Hij sliep noch dronk 
En dronk noch sliep 
En at niet bovendien 
 
Toen kwam hij ’s ochtend bij een bos 
Een donkere wildernis 
En sinds die dag  
En sinds die dag 
Weet niemand waar hij is 
 
Als een van jullie hem soms ziet 
Met anderen of alleen 
Vertel het ons 
Vertel het ons 
Vertel het ons meteen 

 

Daniil Charms, 1937, Rusland 
 

Inspiratie voor het project “Er ging een man 
van huis”  
 
 
 

De kunstenares Sophie Calle (spreek uit: Kal) komt uit Frankrijk, 

maar werkt ook vaak in Amerika. Haar kunstwerken bestaan uit 
projecten, die ze zelf verzint en uitvoert. De foto’s die ze maakt van 
het project laat ze in het museum zien, samen met allemaal andere 
dingen die met het project te maken hebben, zoals brieven, 
aantekeningen en objecten (=spullen) 

  
 

Het hotelkamer project  



Christian Boltanski komt ook uit Frankrijk. Zijn kunstwerken gaan 

vaak over herinnering. Hij laat de herinnering zien door te laten zien 
wat er over blijft als iemand er niet meer is. Veel van zijn 
kunstwerken gaan over de tweede wereldoorlog. Hij verzamelt 
foto’s en objecten en maakt daar een kunstwerk van. Zo’n 
kunstwerk noem je een installatie 
 
 
 
 

 
De installatie “Reserve” 
 

 

Richard Long is een kunstenaar uit Engeland. Wat jij maakt wordt 

met een Engels woord ‘Land Art’ genoemd, dat betekent land-
kunst.  
Voor zijn kunstwerken reist hij naar mooie, afgelegen plekken en 
dan verandert hij iets aan de omgeving. Hij maakt bijvoorbeeld een 
hele mooie cirkel van stenen die hij op die plek vond, of hij maakt 
ribbels in het zand. Van wat hij heeft gedaan maakt hij foto’s en die 
komen dan in het museum. 
Soms bestaat kunstwerk alleen uit de wandeling die Richard Long 
ergens gemaakt heeft. Dan kunnen landkaarten, foto’s en 
aantekeningen in het museum te zien zijn. 

 



 De Japanse kunstenaar Masao Okabe maakt voor zijn werk veel 

gebruik van rubbings, dat is een soort afdruk  die je met potlood en 
papier van sommige ondergronden kan maken. Soms maakt hij hele 
grote rubbings, samen met een grote groep mensen.  
 

 
 
Het kunstwerk dat we hebben besproken was te zien op een grote 
tentoonstelling in Venetië in Italië.  
Hiervoor heeft hij heel veel rubbings gemaakt van de stenen die 
over zijn gebleven van het perron van het station in Hiroshima in 
Japan. Ook heeft hij allerlei plantjes gedroogd en in lijsten 
opgehangen. In Hiroshima zijn in de tweede wereldoorlog 
verschrikkelijke dingen gebeurd. Het kunstwerk van Masao Okabe is 
als een stil monument voor de herinnering aan die gebeurtenissen. 

 

Frank Lisser schildert elke dag het uitzicht uit zijn raam. Bij elkaar 

heeft hij zo al meer dan 1850 schilderijtjes gemaakt. In Arti zijn 600 
van die uitzichten naast en boven elkaar opgehangen. Als je goed 
kijkt zie je dat het uitzicht van de kunstenaar is veranderd: eerst zag 
jij vooral lucht maar nu staat er een groot gebouw in de weg. 
Ook zie je dat de schilderijen op verschillende momenten van de 
dag gemaakt zijn: soms is het heel donker, soms is de lucht 
helemaal roze. 
Alle schilderijen bij elkaar vertellen een ander verhaal dan 1 
schilderij alleen. Alle schilderijen bij elkaar vertellen iets wat je 
eigenlijk nauwelijks kan verbeelden: de tijd. 
 
 

 


