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Uitnodiging

Kunstproject ‘De Conferentie’ in Zutphen 
Bijzondere ontmoeting met mensen die het verschil maken 

Expositie, verhalen en gesprekken

Zutphen, 31 januari 2015

 Van woensdag 4 maart t/m zondag 19 april a.s. vindt in 
Dat Bolwerck, de nieuwe Ruimte voor Kunst en Gedach-
ten aan de Zaadmarkt 112 in Zutphen, een bijzonder 
kunstproject plaats. Centraal staat het kunstwerk ‘De 
Conferentie’ van kunstenaar Herma Schellingerhoudt. 
Dit werk omvat een twaalftal beelden van onder ande-
re Dalai Lama, Ai Wei Wei, Malala, Paus Franciscus en 
acht andere persoonlijkheden die een verschil maakten 
door bestaande gewoonten of systemen te doorbreken. 
De twaalf beelden zijn bijeengebracht aan een ronde 
tafel met dertien stoelen. De dertiende stoel is voor de 
bezoeker. Het gesprek komt pas op gang als die plaats 
ook bezet wordt door ieder die daar gaat zitten en de 

moed heeft de uitgebeelde persoonlijkheden aan te kijken en met één of meer van hen als het ware in gesprek 
te gaan over de vraag: “Wat gaat jou aan het hart en wat doe je ermee?” De bezoekers kunnen op één van de 
laptops of via het prikbord hun reactie geven, zodat de opbrengst van het kunstproject breed te volgen is.
De beeldengroep wekt op tot nadenken en gesprek. Met jezelf en met anderen. Tijdens de expositie, telkens 
op een zondagmiddag, organiseert Denkstof Zutphen een ‘Gesprek aan de tafel van 12’. Een gast vertelt dan 
over een persoonlijk, maatschappelijk initiatief. Van de gangmaker van een vernieuwend woonproject tot 
iemand die zijn rondje hardlopen combineert met het opruimen van zwerfafval. Daarna volgt een gesprek 
onder leiding van een gespreksleider van Denkstof. Per zondag kunnen tien mensen aan het tafelgesprek 
deelnemen. Wie belangstelling heeft kan zich aanmelden via info@denkstof.nl. 

De expositie duurt van 4 maart t/m 19 april. De openingstijden zijn woensdag tot en met zondag van 11 tot 17 
uur. Er is koffie en altijd iemand aanwezig met wie bezoekers over het thema in gesprek kunnen gaan. Kijk op 
www.datbolwerck.nl voor het programma. 
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Achtergrondinformatie

Herma Schellingerhoudt

Herma heeft een brede ervaring in ruimtelijke vorm-
geving, materiaal en techniek. Zij heeft samen met 
Peter de Haan het atelier Art Centre Zutphen. Haar 
liefde ligt bij de figuratie. Zelf zegt zij daarover: “Ik 
blijf gefascineerd door de menselijke gestalte en het 
portret”. In dit laatste heeft zij zich de afgelopen 
jaren verder verdiept. Herma geeft regelmatig work-
shops portretboetseren volgens de methode van Phi-
lippe Faraut. Herma werkt graag met niet al te harde 
stenen, veelal albast: “Omdat ik graag detailleer laat 
ik de huid graag mat. De combinatie van materialen 
en/of bestaande elementen dagen me ook uit om ni-

euwe beelden te vormen zoals die tot uitdrukking komen in mijn werk met dode/gedroogde of ingegoten 
dieren. Naast mijn motieven zijn ambacht en techniek voor mij voorwaarden om te kunnen vormgeven.“

Samen met Peter de Haan en Gert de Haan (I.E.D) combineert Herma in het project Art 2 print traditi-
oneel werk met de nieuwste ontwikkelingen. Zo maken zij kunst bereikbaar voor iedereen. De portretten 
zijn (nu alleen nog de Paus) op termijn als 3D sculptuur te verkrijgen, maar ook als live wallpaper voor 
android smartphones.

Denkstof Zutphen

Denkstof is een initiatief van Joris van Ooijen, programmamaker en conceptbedenker. Denkstof houdt 
zich bezig met vragen die het leven oproept. Met de keuzes en dilemma‘s waar we voor staan in ons 
privéleven, in het werk en in de maatschappij. Met het tekort aan weten dat we soms ervaren in de zich 
razendsnel ontwikkelende wereld. Met de vraag hoe met elkaar te verkeren. In veel gedachten wisselingen 
prevaleert nog steeds de mening boven de vraag, de zekerheid van het eigen standpunt boven het onder-
zoek. Denkstof ziet het als haar taak mensen met elkaar in gesprek te brengen, in uitwisseling, in dialoog. 
Denkstof wil daarmee een tankstation voor inspiratie zijn.

Denkstof Publiek organiseert laagdrempelige bijeenkomsten over actuele maatschappelijke vraagstukken. 
Rob Wijnberg, Rutger Bregman, Ewald Engelen en Vera Mulder zijn voorbeelden van sprekers die vorig 
jaar bij Denkstof te gast waren. Denkstof voor de Zaak organiseert soortgelijke bijeenkomsten voor bedrij-
ven en hun werknemers. Via de School voor Gesprek organiseert Denkstof workshops en cursussen die de 
deelnemers scholen in het begeleiden van of vaardiger deelnemen aan allerhande onderzoekende ge-
spreksvormen en denkprocessen. Inmiddels heeft Denkstof haar activiteiten uitgebreid naar Amsterdam 
en Nijmegen. Meer informatie: www.denkstof.nl. 
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Gastspreker Hans Schnitzler  

Hans Schnitzler (Den Haag, 1968) is filosoof, publicist en voormalig 
columnist voor de Volkskrant. Hij houdt zich bezig met het uitwerken van 
zijn filosofische inzichten en het schrijven van essays en opiniestukken. 
Zijn opiniestukken zijn verschenen in diverse dagbladen in Nederland en 
België, te weten: De Volkskrant, NRC, Trouw, De Standaard en De Morgen. 
Essays van zijn hand zijn ondermeer gepubliceerd in Hard Gras, het blad 
Crimelink en op de site Sociale vraagstukken. Daarnaast is hij betrokken bij 
diverse interdisciplinaire kunstprojecten in Spanje en Portugal, waarbij 
kunstenaars en denkers de grenzen aftasten tussen het particuliere en het 
publieke domein. 

Foto Hans Schnitzler: Michiel van Nieuwkerk

Ruimte voor Kunst en Gedachten

Dat Bolwerck is een nieuw kunstencentrum in Zutphen en is gevestigd in een onlangs door het Wijnhuis-
fonds gerestaureerd monumentaal pand uit 1549 met een grote stadstuin (beeldentuin in ontwikkeling). 

Dat Bolwerck richt zich met name op kunstenaars die eigenzinnig bezig zijn. Geen enkele vorm van 
kunst wordt uitgesloten. Naast schilders, tekenaars, beeldhouwers en keramisten kunnen ook fotografen, 
filmers, videomakers, designers en ontwerpers van installaties er hun werk exposeren. Naast beeldende 
kunst is er ook plaats voor andere kunstvormen, zoals muziek, dans, literatuur en poëzie. Zo biedt Dat 
Bolwerck ook plaats aan De Cello Academie Zutphen. Momenteel wordt daar vijf keer per jaar een cello 
studieweek georganiseerd voor conservatorium studenten. Deze masterclassweken worden afgesloten 
met een concert uitgevoerd door de studenten (info: www.celloacademie.nl). 

We streven naar interessante exposities, verrassende evenementen en vernieuwende kunstprojecten. Wij 
willen mensen gelegenheid geven op ongedwongen wijze in contact te komen met uiteenlopende vormen 
van kunst. Men hoeft geen kunstkenner te zijn om daarvan te kunnen genieten of erdoor geïnspireerd te 
raken. Kunst doet altijd iets …. Het streelt de zintuigen of roept verwondering of irritatie op. Het biedt 
verstrooiing, maar stelt ook urgente, ongemakkelijke vragen aan de orde. 
Meer informatie: www.datbolwerck.nl 


