
Elspeth Pikaar 

Het gegeven tuln is van oudsher en 
nog steeds een grote bron van ins pi
ratie voor beeldend kunstenaars en 
schrijvers . Paradijstu inen worden al 
in de vroegste boeken beschreven en 
geillustreerd. AI eeuwenlang worden 
verzamelingen planten en bloemen 
gedetailleerd beschreven en afge
beeld in flora's en herbariums. 
Deze oeroude inspiratiebron, de 
tuin, hebben de kunstenaars 
Dominique Panhuysen en Elspeth 
Pikaar door kinderen van basis
school De Catamaran in Amsterdam 
laten beschrijven en in beeld laten 
brengen . 

In het vroege voorjaar schreven en 
tekenden de kinderen in hun school
tuin over de planten en bloemen die 
er groeiden. Het was toen half 
maart. De akker van de schooltuin 
was nog kaal maar in de berm en de 
perkjes begon de flora zich net te 
ontwikkelen . Tussen takken en dode 

bladeren kwamen de jonge plantjes 
net boven de grond, veel bloemen 
waren nog in knop, blaadjes aan de 
struiken waren piepklein . Verspreid 
over het land van de schooltuin 
maakten de kinderen zich hier en 
daar zo klein als de plantjes die er 
net begonnen te groeien en bloeien . 
Dominique Panhuysen heeft het 
werkproces waarin Elspeth Pikaar 
met de kinderen aan het werk was 
gedetailleerd gefotografeerd. Ze 

heeft de momenten van aandacht en 
verwondering, het contact maken 
met het prille groen in haar foto's 
zichtbaa r en invoelbaar gemaakt. 

Woordentuin en Bloemenwei 
In opdracht van bibliotheek Staats

liedenbuurt in Amsterdam verwerk

ten de kunstenaars de teksten en
 
tekeningen in twee kunsttoepassin 

gen en een boek.
 
Dominique Panhuysen verwerkte de
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teksten van de kinderen in een grote 
montage op de glazen scheidings
wand achterin de bibliotheek. Een 
haag van witte letters, poetische 
beschrijvingen van bloemen en 
planten die van achter de boeken
kasten van onder naar boven toe lij
ken te groeien. 
Elspeth Pikaar zeefdrukte de teke
ningen met de kinderen op stof. 
Met de stofontwerpen maakte zij 
kussens voor de traptribune in de 
leeshoek van de jeugdafdeling. Op 
de traptreden vormen ze samen een 
kussentapijt: een bloemenwei waar 
bloemen in allerlei soorten en 

Indetuin 
Het boek In de tuin is opgenomen in de collec

tie van de bibliotheek en voor iedereen te leen.
 
Ook te bestellen bij Dominique Panhuysen,
 
www.dominiquepanhuysen.nl
 
In de tuin, 120 pagina's / harde kaft met
 
omslag / full colour / 20 x 25 cm
 
Kosten: € 22,50 (excl. verzendkosten)
 

Bibliotheek Staatsliedenbuurt / Van Hallstraat
 
615, Amsterdam
 
Open : Ma, wo: 14.00- 20.00 uur / Vr: 10.00


17.00 uur / Za: 11.00- 16.00 uur / 
Di, do, zo: gesloten 

In de tuin is mede mogelijk gemaakt door een finanei
tile bijdrage van het Amsterdams Fonds voor de 
Kunsten 

maten bloeien .
 
Met een bloemenwei als leeshoek en
 
een tuin van woorden op de wand ,
 
ben je nu binnen en toch buiten in
 
de bibliotheek.
 

Elspeth Pikaar is beeldend kun
stenaar. Meer informatie: 
www.elspethpikaar.nl / 
www.dominiquepanhuysen.nl / 
www.oba.nl 
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