Het verhaal van de hond - Details

Willem Witsen
Winter te Ede
(de Driehoek),
circa 1900

Bill Woodrow
The Key
(Black Dog),
1982 - 1983

Bart van der Leck
Havenarbeid,
1916

Christo
Empaquetage,
1961

Keith Haring
Untitled,
1981

Wat roept hij?

Is de jongen
verdwaald in de
sneeuwstorm?
Hoe liep dat af?

Wat heeft
de hond
meegemaakt?

Wie is dit? Vindt
hij het goed
dat de jongen het
paard gebruikt?

Wat gebeurt er
als die knoop
losgaat?

Wat gebeurt
hier?

Een gat - wat
komt er uit de
diepte?

Zit de hond klem?
Hoe komt dat?
Wie heeft dat
gedaan?

Wat gebeurt er
als de hijskraan
stopt?

Iemand wil het
pak erg graag
dicht houden.
Waarom?

Wat roept zij?

Wie woont hier?
Is die te
vertrouwen?

Is de hond mee
geweest op reis?
Met wie,
waarheen?

Wie is dit?
Wat komt ze
doen in de
haven?

Wie of wat zit er
nog meer in het
pak?

Wat zijn dat voor
vlekken?
Hoe komen ze
daar?

Wie wacht daar
achter?

Is de hond onder
een trein gekomen? Of heeft
iemand zijn poot
kapotgeschoten?

Waarom krijgt
deze man straf?

Waar wordt het
pak naar
toegestuurd?
Door wie?
Waarom?

Heeft de jongen
vrienden?

Horen ze de
bel niet?
Wie is daar?

Keith Haring
Untitled,
1981

Past de sleutel
op deze deur?
Wat gebeurt
er als de jongen
binnenkomt?

Wat is het
geheim van de
hond?

Wat beleven de
jongen en het
paard op zondag?

Waar komt de
jongen uiteindelijk terecht?
En hoe komt hij
daar weer weg?

Christo
Empaquetage,
1961

Zou het doek
stuk kunnen?
En dan?

Bart van der Leck
Havenarbeid,
1916

Wat komt er uit
het schip?
Wat gebeurt
ermee?

Bill Woodrow
The Key
(Black Dog),
1982 - 1983

Wie heeft
de hond
verscheurd?
Waarom?

Willem Witsen
Winter te Ede
(de Driehoek),
circa 1900

Zitten er wolven
in het bos?
En rovers?
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Het verhaal van het paard - Details

William Degouve
de Nuncques
Schuit in de
sneeuw, 1911

Carel Vsiser
Stervend paard,
1949

Isaac Israels
Het transport
der kolonialen,
1883 - 1884

Charley Toorop
Clown voor ruïnes
van Rotterdam,
1940 - 1941

Johan Barthold
Jongkind
Saint Valéry-enCaux, zonsondergang, 1852

Tegen wie
wordt dit wapen
gebruikt?
Hoe loopt dat af?

Wat is hier
gebeurd?

Wie is de baas in
dit land?
Zijn de mensen
bang van hem?

Hoe heeft het
paard de jongen
gered?

Wie is deze
jongen?
Wat roept hij?
Naar wie?

Waar is de clown
bang voor?

Wie is dit?
Wat heeft ze met
de jongen?

Van wie heeft het
paard gehouden?

Leeft de
tamboer nog?
Wat is er met
hem gebeurd?

Waarom is de
clown bedroefd?

Bij wie woont hij?
Wat zijn dat voor
mensen?

Hoe zijn
de kraaien
gestorven?

Hoe is het paard
gewond geraakt?

Hoe heeft de
jongen zijn leeuw
getemd?

Wat deed de
clown voor hij bij
het circus kwam?

Wat is het
verdriet waar
de jongen voor
wil vluchten?

Wat is er met
de bewoners
gebeurd?

Wat vertelt de
jongen aan het
paard?

Wat heeft de opa
van de jongen
meegemaakt?

Wie heeft hier
gewoond?

Wat gebeurt er
op zee?

Johan Barthold
Jongkind
Saint Valéry-enCaux, zonsondergang, 1852

Van wie is
de boot?
Hoe is de jongen
eraan gekomen?

Hoe is de jongen
hier gekomen?

Charley Toorop
Clown voor ruïnes
van Rotterdam,
1940 - 1941

Wat is er gebeurd
met de wolven?

Wat zou het
paard kunnen
vertellen?
Wat heeft het
meegemaakt?

Hoe is het paard
aan de vlammen
ontkomen?

Isaac Israels
Het transport
der kolonialen,
1883 - 1884

Wat deed de
clown als kind bij
deze optocht?

Carel Vsiser
Stervend paard,
1949

Wie heeft het
paard allemaal
op zijn rug
gedragen?

William Degouve
de Nuncques
Schuit in de
sneeuw, 1911

Waar is de jongen
langs gekomen?
Wat heeft hij
beleefd?

Wat schuilt er op
zolder?
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