Kunst vandaag voor kinderen van nu

Lijf
prikkelt met beelden, stelt vragen en laat
jongeren uit diverse landen aan het woord

Je lichaam
Je wordt ermee geboren.
Leeft er een leven lang mee samen.
Je staat ermee op en gaat ermee slapen.
Niets is zo onszelf. En toch. Ons lichaam is vaak nog een vreemde voor ons.
We hebben allemaal
haar op ons hoofd
twee ogen
oren
een neus
een mond
twee armen
twee benen
handen en voeten
En toch zijn we allemaal net ietsje anders.
Heeft de één een litteken op de arm.
De ander groene ogen.
Voelen haar handen zacht.
En staat jouw neus een beetje scheef.
Jawel, zoals jij zijn er geen twee!
Maar hoe voelt dat precies om in jouw lijf te zitten?
En hoe zou het voelen om even van lichaam te ruilen met een vriend of vriendin of iemand uit een ver land?
RASA was nieuwsgierig naar hoe jongeren uit Rusland, Nederland, Duitsland en Vlaanderen naar hun lichaam kijken en de
veranderingen van hun lichaam beleven. Hoe ze het lichaam van anderen keuren of zelf uren voor de spiegel staan. Hoe
makkelijk ze uit de kleren gaan en hoe dicht anderen mogen naderen...
55 Jongeren tussen 10 en 14 jaar gaven ons hun mening. Hun uitspraken vind je terug in dit boek, gegroepeerd volgens
zes thema’s. Een vraag en een beeld leiden elk thema in. Tekeningen en nog meer vragen voeren je doorheen het boek. En
helemaal achterin vind je enkele kunstwerken uit de tentoonstelling LIJF.
Veel kijk- en leesplezier!
RASA

Wat maakt jou tot wie je bent?

Inge Grognard & Ronald Stoops, Postpunk

Ik ben nu best wel veel met mezelf bezig, maar
dat hoort ook bij mijn leeftijd. En dan hoor ik mijn
moeder weer zeggen: hé, er willen nog meer mensen
vandaag in de badkamer! Georgina 13j - NL

Wie ben ik?

Roy loopt verder dan de Roy die hier zit. De echte Roy
is hier nog niet, die moet nog komen.
De echte Roy ken ik nog niet, maar die zal er
binnenkort zijn. Tot nu toe heb ik altijd alleen maar
idolen nagedaan. Roy 12j - VL
Ik denk niet veel na over mezelf.
Evelien 13j - VL
Ik ben onder de indruk van kwaliteiten die ik zelf niet
bezit. Artëm 11j - Rusland
Hoe iemand is kan je zien aan de manier waarop
iemand loopt en zich beweegt.
Jefgenie 11j - Rusland

Als je
je goed voelt, ben je dan mooier?
Kijk je
door de ogen van een ander naar jezelf?

Hoe je je voelt, heef t dat te maken met hoe je er uit ziet?

Ben jij altijd dezelfde?

Een compliment over m’n innerlijk vind ik makkelijker
aan te nemen dan over m’n uiterlijk.
Olivier 12j - VL
Ik ken mezelf beter vanbinnen dan vanbuiten!
Olivier 10j - VL
Je kan de inhoud van een boek niet beoordelen door de
kaft. Nastia 11j - Rusland
Jongens van mijn klas zijn meer bezig met die dinges
die in chipszakjes zitten, dan naar meisjes kijken.
Maaike 10j - VL
Als ik een liedje hoor van Eminem ga ik mij plots
stoerder gedragen. Andrej 12j - VL
Je bent pas echt sterk als je sterk in je hoofd bent!
Andrej 12j - VL

Ben je tevreden over jezelf?
Kunnen de anderen aan je uiterlijk zien wie je bent?

Kan je jezelf verliezen?

Hoe voelt het als mensen naar je kijken?

Kan je jezelf maken?

Margi Geerlinks, Zonder titel - Courtesy TORCH gallery,
Amsterdam & Courtesy AEROPLASTICS Contemporary Brussels

Bouwpakket?

Een ideaal lichaam bestaat niet! Frederik 13j - VL

Ik heb al een jaar niet meer in de spiegel
gekeken. Moira 9j - D

Eigenlijk zie ik er zo tamelijk middelmatig
uit. Natalie 9j - D

Meisjes zijn tegenwoordig te mager!
Jos, Eli & Frederik 13j - VL

Mensen die op TV komen, zien er soms té
goed uit! Olivier 12j - VL

Jongens uit de tweede noemen me ‘plank’.
Ik had verkering met iemand uit de tweede
en toen waren al die meiden jaloers. Ze
noemden me ‘cuploze’. Dat slaat nergens
op. Georgina 13j - NL

Je eigen lichaam is het ideale lichaam. Shona 12j - NL

Je moet blij zijn met je lijf en accepteren
wie je bent.
Georgina 13j, Janice 11j & Esmée 12j - NL
Mensen moeten voor mij niets aan hun lijf
veranderen. Dan verpesten ze wie ze zijn.
Sebastiaan 10j - VL
Je wilt altijd wat een ander heeft en niet
wat jij hebt. Jefgenie 11j - Rusland

Dat mooie mensen in bladen en op televisie
komen, wordt bepaald door de kijker. Niet
door de media. Wij willen dat zien.
Anil & Pim B. 14j - NL

Ik heb kromme pinken. Dat is cool! Niemand anders
heeft dat, daar kan ik mee stoefen!
Sebastiaan 10j - VL

