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Gedurende de Residentie bij AADK heeft Wessel Verrijt nieuwe sculpturen gemaakt en performances ontwikkeld
in het dorp Blanca, nabij Murcia in het zuiden van Spanje. De publieke ruimte speelde een belangrijke rol
gedurende het proces, als bron voor materialen, inspiratie en als decor voor interventies. Ook heeft Verrijt
samengewerkt met een mede-resident en sound-artist uit Argentinië, Macarena Aguilar Tau. Zowel Verrijt als
Aguilar Tau gebruiken de publieke ruimte als inspiratiebron en als bron voor materiaal, voor Verrijt zijn dit
bouwmaterialen en voor Aguilar Tau zijn dit geluiden die ze opneemt met haar recorder. Tijdens een
duo-presentatie presenteerde ze een performance waarbij de sculpturen van Verrijt door performers door de
ruimte bewogen en geluiden genereerde die Aguilar Tau live integreerde in een soundscape.

Link naar video-documentatie van performance:

https://youtube.com/playlist?list=PLn7-YXbzOhT1D-CZd0vVlUehMjhaDX5fn

https://youtube.com/playlist?list=PLn7-YXbzOhT1D-CZd0vVlUehMjhaDX5fn


*AADK Spain*

AADK Spain is een kunstenaarsinitiatief en residentie plek in Zuid-Spanje, in het dorpje Blanca in de
regio Murcia. Het programma van AADK is bedoeld voor kunstenaars en onderzoekers die willen werken
met de begrippen lichaam, territorium en ruimtelijkheid. Binnen het programma van AADK wordt ruimte
gecreëerd voor analyse, onderzoek en het creëren van nieuw werk in nauw dialoog met de context. AADK
organiseert en stimuleert samenwerkingen en kruisbestuivingen tussen kunstenaar en de lokale
gemeenschappen.

Een belangrijk startpunt voor AADK is om de waarde van lokale kennis te benadrukken als middel om te
heroverwegen hoe landelijke omgevingen zichzelf kunnen positioneren in een tijdperk van massale
verstedelijking. Hierin rekening houdend met sociale, historische en geografische perspectieven.
Het programma is bedoeld voor alle kunstenaars en onderzoekers die willen werken met de begrippen
lichaam, territorium en ruimtelijkheid. Tijdens hun verblijf vormen deelnemers een tijdelijke
gemeenschap die ervaringen en processen deelt die debat, samenwerking en een transversaal
perspectief van hun projecten bevorderen.



Toen ik begin September aankwam in Blanca, liep de temperatuur op het heetst van de dag op tot wel 40 graden,
of zelfs hoger. Dit zorgde ervoor dat ik mijn werkproces anders moest inrichten dan ik normaal gesproken doe.
Zo begon ik bij eerdere residenties vaak met het verzamelen van materialen in de omgeving, iets wat met deze
hitte nogal heftige exercities zouden zijn. Zeker ook doordat de residentie plek op een steile berg was gelegen. Ik
koos er zodoende voor om rustig te beginnen, en zolang de hitte aanbleef (de voorspellingen waren dat na twee
weken de temperaturen zouden dalen) vooral mensen te willen ontmoeten, de omgeving en het dorp te leren
kennen, werkbesprekingen te organiseren met mede-residenten en vooral veel rond te willen kijken en inspiratie
op te willen doen in de omgeving.

Zo viel mijn oog meteen op de muren van Blanca. Iedere muur zat vol met scheuren, waren deels afgebrokkeld,
afgebladderd en bestond vaak uit vele verschillende lagen van plamuur en cement. De geleefde tijd was
zichtbaar en iedere muur leek een verhaal in zich te hebben. Het liet ook zien hoe men daar anders met hun
omgeving omgaan dan in Nederland, waar een veel pragmatischere benadering heerst ten aanzien van de
publieke ruimte.

De vele muren die ik heb gefotografeerd gedurende de eerste twee weken
heb ik vervolgens geïntegreerd in collages, waarmee ik schetsen heb
gemaakt voor nieuwe sculpturen, geïnspireerd op de architectuur en
omgeving van Blanca.



Toen de temperaturen eenmaal daalde ben ik begonnen met het verzamelen van materialen, een interessante
manier om de omgeving te leren kennen en contact te maken met de omgeving. Zo heb ik restmaterialen
gekregen van de esparto grassoort van iemand in het dorp die daar tapijten van maakt en heb ik mijn eigen muur
proberen te maken met klei en plamuur, geïnspireerd op de muren in het dorp.

Met de eerste materialen die ik verzamelde ben ik een serie sculpturen gaan maken, hierbij werkte ik toe naar
een eerste publieke presentatie die eind September plaatsvond in de vorm van een Open Studio’s. Tijdens de
Open Studio’s toonde ik eerste sculpturen, in combinatie met schetsen en collages die ik gedurende de eerste
weken heb gemaakt. Tijdens de Open Studio’s komen mensen uit het dorp, maar ook mensen uit de stad Murcia
langs om het proces van de verschillende kunstenaars te aanschouwen.

Exhibition text:
Wessel Verrijt (Lierop / Eindhoven, NL)
Residency Program (September 2022)
Wessel observes and analyzes the environment in which he immerses himself
—in this case, Blanca— compiling forms, materials and colour palettes from
which he builds his pieces. Beginning with photographs, drawing and collage he
generates models for his sculptures, from which many of them could be fully
autonomous as artworks. Based on new relations and balance between found
objects, Wessel creates fast sculptures with character, in which one can find
serendipity, interdependency, coincidence and tensions.
Most of his semi-anthropomorphic sculptures are habitable. They can be
animated by the bodies that dwell them, producing a symbiosis between the
living body and the created body. Contrary to what might be thought —that the
sculptures are handled by the performer who uses them— it is the morphology
of each piece that inspires the character of the person
who inhabits it, their way of moving, their mood, their pace, their potential and
limitations.
Thus, these giant animated icons invite us to reflect on the character and
emotions that our environment imprints on us, affecting and shaping differently
to each society.

Residency supported by Mondriaan Fund, Stichting Niemeijer Fonds & Stichting
Gerbrandy Cultuurfonds.



Tijdens de weken die volgde deelde ik de atelierruimte met Macarena Aguilar Tau, een sound-artist uit
Argentinië, die net als ik twee maanden resideerde bij AADK. Al werkende zagen we verschillende prikkelende
overeenkomsten tussen ons makerschap. Zoals dat we beide geïnteresseerd zijn in de publieke ruimte en deze
gebruiken als inspiratiebron en als bron voor materiaal. Ook raakte Macarena geïntrigeerd door de geluiden die
mijn werk genereerde terwijl ik aan het werken was. Ook raakte ik geïntrigeerd door de tactiele soundspaces die
vanuit Macarena’s mengtafel door de ruimte galmde.

Work in Process, Studio AADK, October 2022

Macarena en ik aan het experimenteren met mijn
sculpturen in het ontwikkelen van geluiden,



Studio AADK, October 2022
Ook deed ik gedurende de residentie verschillende sociale interventies met de sculpturen ‘in process’. Zoals in
onderstaande foto.

Ook gaf ik gedurende de residentie een artist-talk middels videoverbinding aan derdejaars Fine Arts studenten
van het HKU Utrecht, én gaf ik twee rondleidingen aan basisschoolleerlingen van de lokale school in Blanca, het
behulp van een tolk:



De uiteindelijke presentatie van Macarena Aguilar Tau en ik bestond uit drie sculpturen met performers die door
de ruimte bewogen. Een tactiele ervaring van ongeveer 40 minuten waarbij de geluiden die de sculpturen
genereerde met contactmicrofoons versterkt werden, en onderdeel werden van een soundscape. Het publiek
luisterde ademloos en was 40 minuten lang geconcentreerd.

Residency Program (October 2022)
The rattling rifts
Wessel Verrijt
In collaboration with Macarena Aguilar Tau aka MAQ (La Plata, AR)

“The rattling rifts” is about the awakening of human-made leftover
materials. The spirits conformed by the time in which they were built, used
and thrown. Is the rebellion against their short-planned life. They came
together to talk about us, to claim a longer existence, to provoke our
empathy with the inanimate beings that we suppose they are. Before they
were thrown away they belonged to a tree or to millions of years of
underground pressed organic

beings, they were unearthed, reassembled by hands and machines, they
held doors, they covered and protected goods, they were the skin of
appreciated objects, and dismissed once they did their job for us.
Wessel and Maq have been looking and listening to the surroundings of
Blanca and rescuing the materials and sounds forgotten in the hidden
corners, in the garbage bins, in the landscapes, to carefully give shape
and voice to the abandoned and unnoticed traces of nature and
human-made elements.

Residency supported by Mondriaan Fund, Stichting Niemeijer Fonds &
Stichting Gerbrandy Cultuurfonds.

Ook werden mijn sculpturen na de residentie getoond tijdens het Rota Festival, een experimenteel geluid & kunst
festival dat jaarlijks plaatsvindt bij AADK. Op dit evenement komt een divers publiek uit zowel de lokale omgeving
als ook de rest van Spanje. Mijn sculpturen werden hier tentoongesteld en waren onderdeel van een
ruimtevullende installatie. Het is mooi dat mijn sculpturen een vervolg hebben gekregen.

Tevens gaf ik bij De Fabriek Eindhoven een Artist-Talk over mijn residentie bij Spanje tijdens de Residency Talk:

Zie hier de video documentatie van de Artist Talk:
https://www.youtube.com/watch?v=BKbxfI7ZhpY&t=85s&ab_channel=DeFabriekEindhovenArtSpace

https://www.youtube.com/watch?v=BKbxfI7ZhpY&t=85s&ab_channel=DeFabriekEindhovenArtSpace


De residentie was een geweldige ervaring, waarbij het zeer interessant en enerverend was om allerlei
verschillende makers, mede-residenten én kunstenaars betrokken bij AADK te ontmoeten en leren kennen. De
verschillende perspectieven brengen veel nieuwe ideeën op gang. Zo kwamen de andere kunstenaars uit
Portugal, Colombia, Argentinië, Zuid-Afrika, België, Hongarije, Spanje en Nederland.

Tevens heeft de residentie me veel inhoudelijke vraagstukken opgeleverd. Ik ben er immers van overtuigd dat
werken in een andere context, omgeving en cultuur een ideale manier is om je conceptuele en inhoudelijke
benadering te bevragen en onderzoeken. Tevens was de residentie enorm boeiend in het bereiken van andere
doelgroepen, middels de twee presentaties, artist-talks, verschillende rondleidingen, werkbesprekingen, musea
bezoeken etc.

Tot slot was de residentie vooral enorm enerverend om met Macarena Aguilar Tau samen te werken. De
samenwerking smaakt naar meer en heeft me enorm veel nieuwe inspiratie gegeven op het gebied van geluid
integreren in mijn performance werk.

Link naar video-documentatie van performance:

https://youtube.com/playlist?list=PLn7-YXbzOhT1D-CZd0vVlUehMjhaDX5fn

Posts over de residentie in Spanje op mijn instagram pagina:
https://www.instagram.com/p/ClQlO8QoK1u/
https://www.instagram.com/p/CkfmyrjopUc/
https://www.instagram.com/p/Cj7zIxRIP9i/
https://www.instagram.com/p/Cj43qJfIc4a/

https://youtube.com/playlist?list=PLn7-YXbzOhT1D-CZd0vVlUehMjhaDX5fn
https://www.instagram.com/p/ClQlO8QoK1u/
https://www.instagram.com/p/CkfmyrjopUc/
https://www.instagram.com/p/Cj7zIxRIP9i/
https://www.instagram.com/p/Cj43qJfIc4a/


Bio:

‘’They (the sculptures) come together to talk about us, to claim a longer existence, to provoke our empathy with the inanimate
beings that we suppose they are. Before they were thrown away they belonged to a tree or to millions of years of underground
pressed organic beings, they were unearthed, reassembled by hands and machines, they held doors, they covered and
protected goods, they were the skin of appreciated objects, and dismissed once they did their job for us.’’

- Elena Azzedín

Wessel Verrijt (1992, Lierop NL) bouwt sculpturen, architecturale voertuigen en levendige personages die de
hoofdrol spelen als 'hybride entiteiten’ in performances. Tijdens de performances komen de sculpturen tot leven
en zijn ze katalysatoren voor actie door menselijke trekken, emoties en rituelen te suggereren en de interactie op
te zoeken met het publiek.

Performers betreden de sculpturen en laten ze langzaam en organisch door de ruimte bewegen. De bewegingen,
en de armen en benen die uitsteken, suggereren menselijke trekken en emotie. Ze zijn boos, verliefd, verlegen,
moe, onhandig of verloren; ze lopen eindeloos rond of doen een poging samen een ritueel uit te voeren. Het is
een spel van toenadering en contact zoeken, tussen materie & mens, tussen de performers en sculpturen.

De oorsprong van Verrijts werk ligt in gevonden materialen. Verzamelde stukken hout, textiel, metaal en karton
worden door Verrijt geassembleerd tot nieuwe vormen, die de geschiedenis van de geleefde tijd dragen. De
objecten en materialen beschouwd Verrijt als levende entiteiten die elkaar beïnvloeden en interageren met de
mens. Een constant bewegende stroom aan objecten en materialen; die verzameld en toegeëigend worden, een
proces doormaken, veranderen, tijdelijke constructies vormen, doorgegeven, hergebruikt of afgestoten worden.

Verrijt studeerde in 2018 af aan St. Joost School of Art & Design met de ‘Optocht der Autonomen/Parade of the
Autonomous’: een reizende show van bewegende sculpturen of sculpturale personages. In mei 2020 heeft het
Mondriaan Fonds Verrijt de werkbijdrage Jong Talent toegekend. In 2021 presenteerde hij een eerste
solotentoonstelling in Das Leben am Haverkamp (Den Haag). In hetzelfde jaar deed Verrijt residenties bij Art
House United-C (Eindhoven) en ARV.International (Vishovgrad, Bulgarije). In 2022 volgde Verrijt een residentie
bij AADK (Murcia, Spanje) en presenteerde hij werk bij Prospects (Art Rotterdam/Mondriaan Fonds), Arti et
Amicitiae (Amsterdam), The Greyspace in the Middle (Den Haag), Parktheater (Eindhoven) & Museum Jan
Cunen (Oss). In 2023 zal Verrijt residenties volgen bij Kunsthuis SYB (Beetsterzwaag) & EKWC (Oisterwijk),
tevens toont hij nieuwe series sculpturen bij de H3H Biënnale (Oosterhout) & CODA (Apeldoorn). Verrijt
presenteerde en/of verbleef eerder in De Vishal (Haarlem), De Fabriek (Eindhoven), Extrapool (Nijmegen),
Temporary Art Centre (Eindhoven), Geeraard de Duivelsteen (Gent, BE), Derde Wal (Nijmegen), Marres (
Maastricht).

www.wesselverrijt.com
www.instagram.com/wesselverrijt/

http://www.wesselverrijt.com
http://www.instagram.com/wesselverrijt/

