2021 - Lichtkunst in de Grote Kerk
De zevende editie van lichtkunstfestival Winterlicht in december 2021 kon helaas geen
doorgang vinden, vanwege de coronamaatregelen die ten tijde van het festival van kracht
waren. Wel heeft de organisatie in deze winter een kleine satelliettentoonstelling
georganiseerd: van dinsdag 7 t/m zondag 12 december 2021 waren lichtkunstwerken van
studenten van de Willem de Kooning Academie te zien in de Grote Kerk in Schiedam.
De derdejaarsstudenten van de opleiding ‘(De)fine arts’ maakten deze werken oorspronkelijk
voor Lichtkunstfestival Winterlicht. Toen dit kort voor de festivaldatum moest worden
afgelast, is het team van Winterlicht in samenspraak met WdKA-docent Paul Cox, op zoek
gegaan naar een alternatieve plek waar de studenten alsnog een eindpresentatie van hun
werk konden inrichten. Die werd gevonden in de Grote Kerk Schiedam.
De tentoonstelling was dagelijks van 15:00 tot 17:00 uur geopend en de toegang was gratis.
Elke dag kwamen enkele tientallen geïnteresseerde Schiedammers de werken bekijken.
Zowel het publiek als de studenten waren erg enthousiast over hoe mooi de werken tot hun
recht kwamen in de Grote Kerk.
De makers zijn: Iulia Petcu, Eline Sturm, Ioanna Kasalia, Brody van Muijden, Lio Spinnewijn,
Esther Maij, Barbora Hornakova, Shereen Sheriteh. De kunstwerken zijn gemaakt met
begeleiding van hun docent Paul Cox, in samenwerking met Winterlicht.

De kunstwerken

Iulia Petcu - ‘Sânzianâ’ as the
artwork.

Eline Sturm - Geen titel toont de
wisselende en contrasterende
ervaringen van een bezoek aan
Schiedam omgezet in woord en
videobeeld. @elinecharley

Ioanna Kasalia - ‘When there’s no
light’ nodigt bezoekers uit tot nadere
inspectie, maar dan schakelt het
licht plotseling uit …. @1s.kas

Brody van Muijden - ‘Excavation 1’
is geïnspireerd door Noorse
legenden. Zo vertelt deze
gedenksteen een raadselachtig
verhaal. @vanmuijden

Lio Spinnewijn - ‘Burning up the
Artist’ is een interactief ritueel, dat
een lichaamsachtige sculptuur
onherkenbaar maakt.
leanspinnewijn.com

Esther Maij - ‘Grow in the Dark’ is een verlichte kweekkas die vraagt om aandacht. Maar
niets is wat het lijkt. estherelisabethmaij.myportfolio.com

Barbora Hornakova - ‘World (Un)known’ - is een projectie van een opeenvolging van
Google Earth beelden zonder menselijke infrastructuur. Je ziet de planeet van een andere
kant en wordt zelf in het landschap geplaatst. barboyaga.cargo.site

Shereen Sheriteh - ‘Shelter’
gaat over geborgenheid
zoeken, zoals een kind verstopt
onder de tafel zijn eigen wereld
maakt. @princesspeachhole

