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Tajiri’s Wachters
Op 2 mei 2007 onthulde koningin Beatrix in
Venlo vier beelden van Tajiri. De zes meter
hoge beelden staan aan weerszijden van de
stadsbrug van Venlo. Deze brug, die een tijdens
de oorlog opgeblazen brug vervangt, fungeert
als toegangspoort voor Venlo vanuit het westen.
Tajiri’s beelden fungeren als 'wachters' van de
stad. Deze 'wachters' moeten de stad Venlo
beschermen tegen oorlog en geweld.

De cursisten Art Deco

De kunstenaar en
de Berlijnse muur,
nu 20 jaar later.

Duitse geschiedenis. Het is tegelijkertijd een
universeel en actueel statement. Wereldwijd
worden er nog steeds -letterlijk en figuurlijkmuren opgetrokken. met als doel de vrijheid
van burgers te beperken.

Op 9 november is het twintig jaar geleden
dat de Berlijnse muur viel en er een einde
kwam aan de tweedeling van de stad Berlijn.
De onlangs overleden beeldhouwer Shinkichi
Tajiri (1923-2009) doceerde van 1969 tot
1989 in Berlijn. Hij maakte in die tijd een
heel bijzonder document: een complete
fotografische documentaire van de Berlijnse
muur.
Tajiri’s obsessie voor de muur, die de vrijheid
en de ander uitsluit, kwam voort uit zijn
ervaringen in een Amerikaans interneringskamp, waar hij net als alle andere Japanse
Amerikanen tijdens de Tweede Wereldoorlog
verbleef. Hij wist zich los te maken uit de
ellendige omstandigheden door zich aan te
melden
bij
het
Japans-Amerikaanse
“vrijwilligers” regiment, het 442nd Regimental
Combat Team. Na de oorlog vestigde Tajiri
zich in Nederland, waar hij zich ontwikkelde tot
één van de belangrijkste moderne beeldhouwers. Tajiri verwerkte zijn oorlogsverleden
op een geheel eigen manier. Ommuurd zijn,
gevangen zijn riep bij hem een reeks pijnlijke
associaties op. In Berlijn trof hij, zoals hij zei,
niet de brede verkeersaders van de grote stad,
met alle levendigheid die daarbij hoort, maar
de ‘dode’ ader van de muur die de energie
blokkeerde en opsloot. Zijn reactie op de muur
was dualistisch. Naast zijn afkeer, fascineerde
de muur hem, trok hem naar zich toe als een
magneet. Vanwege de vibratie die hij voelde in
deze samengebalde energie.
Hij zette zijn ervaringen om tot een creatief
proces, waar de fotoserie “ De Berlijnse Muur “
een prachtig voorbeeld van is. Het zijn ruim
450 sobere zwart/wit foto’s die een intrigerend
tijdsbeeld geven van een bewogen periode in de

Zoals vermeld in de vorige TELE-mail viert Elsbeth
rond deze tijd een bronzen jubileum. Al 12½ jaar
geeft ze 2x per jaar een korte cursus aan haar
atelier. Deze keer had ze voor het najaar 2009 een
korte cursus Art Deco gepland. De belangstelling
voor deze cursus was overweldigend. Ze kon maar
max. 11 personen een plaats geven. Op verzoek
van enige cursisten (5) heeft ze voor januari 2010
een tweede cursus Art Deco opgezet. Er is nu dus
nog plaats voor zes deelnemers. U weet het nog
wel uit de vorige TELE-mail. Een bronzen beeldje
maken van max. 15 cm hoog. Zelf invormen bij de
bronsgieter. U kunt het hele traject nu zelf
beleven.. Om iedereen in de diverse stadia van
vordering bijeen te houden nemen we als
uitgangspunt Art Deco als ondersteunende
inspiratiebron. Het onderwerp is naar eigen keuze.
Er wordt gewerkt met was (de cire perdu methode).
Men kan ook een voorwerp uit die tijd kopiëren.
Van oude meesters valt veel te leren !!

Kosten € 215 incl. 19% BTW en materialen
excl. het brons. De bronsprijs is ±30-35 € per
Kg. excl. BTW. Aanmeldingen: 020-617.66.04
of e-mail: art@elsbethpluimers.nl

Expositie Shinkishi Tajiri, De Berlijnse Muur
Exposorium, Vrije Universiteit, 9/11-25/12 ’09
Locatie De Boelelaan 1105, hoofdgebouw VU,
begane grond t/o Facilitaire helpdesk.
Ma t/m vrijdag 9-22.30 uur, za. 9-15.30 uur

’Klasse’ Tajiri
en Elsbeth Pluimers
Van 1969 tot 1989 was Tajiri docent aan de
Hochschule der Künste te Berlijn. In 1986 was
Elsbeth Pluimers één van zijn leerlingen. In
“Klasse Tajiri” stond het experiment centraal.
Multimedia (computer, video) werd in die tijd
al volop gebruikt. Studenten konden hun
beeldrepertoire met dit nieuwe instrumentarium
uitbreiden.
De
studenten
konden
de
platgetreden paden en de bekende doelstellingen in het kunstonderwijs verlaten. Tajiri
maakte geen epigonen van zijn studenten,
integendeel, hij stimuleerde de eigenheid van
ieder individu. Hij onderkende dat iedereen zijn
eigen weg heeft te gaan. Daar “vorm aan geven
van binnen-uit” die kans gaf hij aan zijn
studenten in “Klasse Tajiri”. Dit alles in het
kader van de visie dat “Kunst de dialoog met
de maatschappij moet opzoeken”.

. . . hard aan het werk
bij Elsbeth . . .

Deze extra cursus Art Deco is van 16 jan. 2010
tot 27 mrt. 2010 op de zaterdagen 16-23-30
januari en 6-13-20 februari. In de weken 9 en 11
wordt gewerkt bij de bronsgieter in Haarlem. 27
maart is het afwerken (vijlen, beitelen,
patineren). Het gietproces (week 11) is op een
zaterdagochtend van 07 tot 14 uur.

