
kunstenaar en wereld
imitatie - creatie - participatie

een cursus ontwikkeld door tine wilde 
 

Tine Wilde (1955) is beeldend kunstenaar en filosoof. Ze promoveerde in 2008 op een onderzoek naar 
verbindingen tussen filosofie en installatiekunst aan de Universiteit van Amsterdam. In haar dissertatie 
en artist’s book Remodel[l]ing Reality presenteerde zij een nieuw perspectief op de installatie als 
kunstvorm. Ze schrijft artikelen over filosofie en installatiekunst. Haar beeldend werk is in musea en 
instituten in Europa tentoongesteld. Meer informatie is te vinden op: www.tinewilde.com. 

Overzicht

 plaats stichting outLINE, Oeterwalestraat 73, Amsterdam.
 frequentie  Vier dinsdagen in februari en maart 2011, 10-13 en 14-17 uur.
 opzet  Elke dag is opgedeeld in twee dagdelen. Het eerste dagdeel wordt informatie en PPT 

verstrekt; de middag wordt besteed aan uitwerking en aanhaken bij de projecten waar 
de deelnemers mee bezig zijn. De dagen worden afgesloten met een borrel.

 docent Tine Wilde, beeldend kunstenaar en filosoof.
 doel  Kunstenaars die bezig zijn aan de uitwerking van een project filosofische en 

artistieke onderbouwing bieden. Naar aanleiding van een eigen vraag die 
gerelateerd is aan een project biedt deze cursus aanknopingspunten uit filosofie 
met beeldende kunst op het niveau van de eigen ontwikkeling.

 doelgroep  Professioneel werkende kunstenaars die op basis van een specifieke vraag aan de 
uitvoering van een project bezig zijn. Aanmelding op basis van motivatie. Maximaal 
15 deelnemers per cursus.

 resultaten  De bijeenkomsten worden in dag 4 afgesloten met een presentatie van elke 
deelnemer die daarop feedback krijgt. De presentatie bestaat uit een geschreven 
en een beeldende component. Op de presentaties volgt een algemene evaluatie en 
afsluiting.

 teksten  Het materiaal waarmee we werken zijn teksten van Arendt, Bourdieu, Collins, 
Haacke, Heidegger, Wittgenstein en worden vooraf toegankelijk gemaakt voor de 
deelnemers.

 context  Deze cursus is onderdeel van thestore een project dat de ontwikkeling van 
installatiekunst als uitgangspunt heeft. Website: http://thestoreadventure.org

Ingangseisen

Deelname op basis van motivatie: wat is de vraag die de deelnemer voor zichzelf wil beantwoorden
met betrekking tot het project wat hij of zij onderhanden heeft? Er wordt van de deelnemers verwacht 
dat zij zelfstandig kunstenaar zijn en bezig zijn met de ontwikkeling van een project. Bovendien 
wordt er een actieve houding verwacht; degene die zich inschrijven dienen alle dagen aanwezig 
te zijn. Het succes hangt voor een belangrijk deel af van de bereidheid om elkaar te inspireren en 
verder te helpen.
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opening hours
thursday | saturday 13.00 | 17.00 hrs

and by appointment

Korte samenvatting 

Dag 1: Imitatiegseise

‘s Morgens wordt gelegenheid tot kennismaken en een overzicht van de hele crusus gegeven. Hoe 
gaat elk van de deelnemers om met het verschijnsel ‘imitatie’ bij de ontwikkeling van een project?  
‘s Middags wordt dieper ingegaan op de concepten ‘imitatie’, ‘innovatie’ en ‘nieuw’ aan de hand van 
verschillende standpunten in (de geschiedenis van) filosofie en kunst. De middag wordt afgesloten 
met het uitzoeken door elke deelnemer van aanwezig materiaal die de deelnemer relateert aan het 
project waaraan hij of zij werkt.

Dag 2: Creatie

‘s Morgens wordt kort de voortgang van het project van iedere deelnemer besproken met betrekking 
tot dag 1. Daarna volgt een introductie over het concept ‘creatie’ en ‘creativiteit’ en wordt de vraag 
gesteld hoe de kunstenaar deel uitmaakt van zijn cultuur. Kan hij of zij daar vanuit het onderhanden 
zijnde project invulling aan geven? Bij welke religieuze, ethische of esthetische uitdrukkingsvormen 
kan het project zich thuis voelen? ‘s Middags wordt dieper ingegaan op het verschijnsel cultuur vanuit 
filosofische achtergronden. Hoe kan dit het project van elke deelnemer verrijken?

Dag 3: Participatie

‘s Morgens beginnen we met een korte bespreking met de voortgang voor elke deelnemer en wordt 
vervolgens een introductie gegeven met betrekking tot de verschillende invalshoeken over de relatie 
tussen kunstenaar en publiek. Hoe zit dat bij elk van de deelnemers? Zijn er deelnemers die politieke 
enjof sociale aspecten in hun werk opnemen? ‘s Middags wordt dieper ingegaan op politieke- en 
sociale aspecten met betrekking tot kunst met behulp van filosofische teksten.

Dag 4: Presentatie

Deze laatste dag wordt vrijgehouden voor presentaties van de deelnemers. In elke presentatie dient 
de ontwikkeling en de voortgang van het project zichtbaar te worden gemaakt: wat hebben de 
voorgaande dagen aan de invulling van het project bijgedragen? Elke presentatie heeft een geschreven 
en een beeldende component. Samen geven we commentaar en evalueren we.

Teksten worden voor de bijeenkomsten beschikbaar gesteld. ‘s Morgens wordt gebruik gemaakt van 
PowerPoint presentaties. Wanneer er geen buitenlandse deelnemers betrokken zijn is de voertaal 
Nederlands; in het andere geval Engels.


