LANCET QUEST FOR ART ROTTERDAM
Hey Cultuurpaap!
Leuk dat je deelneemt aan de zoektocht naar kunst in Rotterdam. Ga er op
uit met je vrienden en haal een frisse neus. Het doel van Lancet is om jullie
de beste straatkunst van Rotterdam te laten zien en daarbij een fijne
wandeling te maken. De route is ongeveer 3 kilometer en blijft in dezelfde
omgeving, je kan alles dus te voet doen. Neem zelf vooral iets van koffie of
een biertje mee voor tijdens de tocht.
Het startpunt van deze straattocht wordt gegeven. Door middel van
coördinaten zal jij worden rondgeleid. Bij sommige kunstwerken krijg je
van ons spannende informatie over het kunstwerk zelf. Vervolgens wordt
een vraag gesteld over het kunstwerk. Houd je ogen goed open! Uit het
antwoord op deze vraag kunnen de coördinaten van het volgende kunstwerk worden bepaald.
Het antwoord bestaat altijd uit 1 of 2 cijfers die je in moet vullen in de
coördinaten van de volgende locatie. Het antwoord vul je in tussen de
[vierkante haken].
Uiteindelijk zullen jullie stap voor stap, van kunstwerk naar kunstwerk
wandelen. Aan het einde van deze speurtocht kunnen jullie een biertje
drinken! Mocht je er niet uitkomen: Roëll (06 19498020) en
Guus (06 53101661) zijn ieder moment bereikbaar voor al jullie vragen.
Succes!
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Startpunt: ((51.9167308, 4.4756932)
Vraag: Wanneer is dit kunstwerk onthuld? ...[1]... ...[2]... september 200..[3]...
(51.9...[1]...540...[2]...5, 4.4762...[3]....28)
De eigenaar van de Witte Aap wilde een muurschildering op de zijkant van
zijn café. Ox-Alien en Mark Gross gingen aan de slag en hun werken zijn te
herkennen aan de buitenaardse wezens met een ‘O’ en een ‘X’. De aap nam
Mark Gross, wie bekend staat om zijn gedetailleerde street-art, voor zijn
rekening.
Vraag: Hoeveel ogen zie je hier? ....[4]... ...[5]...
(51.9...[4]...37468, 4.47790...[5]...0)
Boooeeee!!
Vraag: Hoeveel koeien zie je hier? ...[6]... ....[7]...
(51.913...[6]...174, 4.47754...[7]...0)
“Kinderen zijn meer afhankelijk van hun elektronica, dan van menselijk contact.” Vindt het creatieve duo TelmoMiel. Met deze wall painting laten ze het
leven van moderne kinderen zien en hoe ze zich afsluiten voor de buitenwereld. Zie jij nog een andere boodschap in deze painting?
Vraag: Hoeveel getekende ogen op de doos zie je hier? ...[8]...
(51.9127578, 4.4808...[8]...96)
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De mannen van Lastpak hebben deze twee gevels, verbonden door een
schutting, opgefleurd met een stijlmix van kleuren, cartoons, verborgen
tekens en graffiti. Wanneer je dieper inzoomt kun je de skyline van Rotterdam ontdekken in deze twee muren.
Vraag: Hoeveel kubuswoningen zie je hier? ...[9]...
(51.9138...[9]... ...[9]... 8, 4.4806620)
Koen Harmsma en Jelmer Noordeman, duo Bier en Brood laten zich inspireren door machines, natuur en architectuur, wat zich uit in een unieke stijl die
een duistere, apocalyptische of dystopische realiteit schetst. Hun stijl uit zich
in surrealistische en psychedelische afbeeldingen.
Vraag: Op de lange zijde van deze muurschildering is een geel plaatje te
vinden.
Wat zijn de 3 cijfers op dit plaatje? ...[10]... ...[11]... ...[12]...
(51.916653...[11]..., 4.48300...[12]... ...[10]...)
Vraag: Bij welk watertaxi punt bevind je je nu? ...[13]... 7
(51.9155...[13]... ...[13]... 8, 4.4829530)
De eigenaar van deze boot is duiker Hans, die zijn boot heeft vernoemd naar
zijn dochter Sterre Marlijn. Geïnspireerd door haar naam en het feit dat een
marlijn een vissoort is, kwam Antwerpenaar SMOK met zijn ontwerp voor
Hans’ boot.
Vraag: Hoeveel vissen zie je op deze boot afgebeeld? ...[14]...
(51.915760...[14]..., 4.4812900)
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Je bent nu aangekomen bij een werk van graffiti-artiest Ces53. In 1985 is hij
begonnen met zijn straatkunst en is een pionier in Nederland, België en
Duitsland met graffitikunst op treinen. Hij ontwikkeld zich door de jaren
heen tot een multidisciplinair kunstenaar en is te vinden in vele steden in
Europa, in Mexico, de VS en Birma. In dit werk, genaamd ‘Painting in the
global tradition, slight return’ zijn veel verschillende culturen en stijlen te
vinden, kun jij ze onderscheiden?
Vraag: Hoeveel tanden zie je hier? ...[15]... ...[16]...
(51.9...63...[16]...20, 4.4798426)
Rotterdam Make it Happen vroeg Daan Botlek om een interactief wandstuk
te maken dat mensen zou uitnodigen om actief deel uit te maken van het
kunstwerk om hun eigen afbeelding voor een foto te creëren. Het is de
tweede muur in een serie van zeven, geproduceerd door Mothership.
Vraag: Hoeveel beugels zitten in deze muur?
(51.914593...[17]..., 4.47921...[17]...0)
Deze mozaïekmuur heeft een spanwijdte van maar liefst 30 meter. Bijna
honderd buurtbewoners en kerkgangers hebben vrijwillig aan de bouw van
deze muur gewerkt. Dit iconische kunstwerk is gemaakt van Italiaanse keramische tegels en glas. De muur is gebouwd om schoonheid en liefde uit te
stralen.
Vraag: Hoeveel vogels tel je op het huisje? ...[18]...
(51.91...[18].... ...[18]... 103, 4.47793...[18]...9)
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Samen met culturele- en woningcoöperaties maakte Jorge Kata Nunez dit
werk in 6 weken tijd. Kata is in 1977 als politiek vluchteling vanuit Chili naar
Nederland gekomen. In 1980 streek hij neer in Rotterdam en maakte diverse
muurschilderingen in de stad. Dit schilderij is een ode aan iedereen die zijn
geboortegrond verlaat om tijdelijk elders te gaan wonen, werken of verblijven. Voor hen die trots zijn op zijn eigenheid en oorsprong, die zelfverzekerd, nieuwsgierig, moedig maar behoedzaam de wereld tegemoet treedt.
Vraag: Hoeveel gezichten tel je hier? ...[19]...
(51.9159698, 4.477...[19]...787)
Tien Braziliaanse graffitikunstenaars zijn uitgenodigd in Rotterdam. Zij
kregen de opdracht enorme muurschilderingen aan te brengen in de openbare ruimte van Rotterdam, zodat er niet alleen hedendaagse Braziliaanse
kunst getoond werd in het museum of de galerie. Deze meters hoge muurschildering is gemaakt door de Braziliaanse Ramon Martins. De stijl van
Ramon Martins (São Paulo, Brazilië, 1981) maakt indruk met zijn eclectische
benaderingen, talen en technieken. In zijn schilderingen mixt hij tropische
natuur, organische vormen, barokke elementen, Aziatische tradities, tegenpolen uit de pop-cultuur, eenzaamheid en anonieme portretten door elkaar
heen.
Vraag: Hoeveel Shreks zie je hier? ...[20]...
(51.9153856, 4.47676...[20]...7)
Gefeliciteerd! Je hebt het eindpunt bereikt, ga vooral van een speciaalbiertje
genieten hier om de hoek. Wij hopen dat jullie genoten hebben :)
Kusjes Lancet 69
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