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door Mireille van Kempen/fotografie Jeannette Schols

Kunst en poëzie 

Een onderdeel dat zich goed leent voor een aparte website 

is de rubriek reprocitaten. Chris: ‘Hier staan gedichten 

op die gebaseerd zijn op een kunstwerk of kunstenaar. 

Soms worden de kunstenaar en titel van het kunstwerk in 

het gedicht genoemd, dan zoek ik de afbeelding erbij. 

In andere gevallen is het speurwerk gecompliceerder. 

Dit onderdeel van mijn website wordt erg goed bekeken. 

Het is zelfs al zo dat dichters mij spontaan gedichten 

sturen om ze op mijn site te plaatsen.’

Fascinatie voor kunst

Het ontwerpen en aanpassen van zijn website doet Chris 

zelf. ‘Ik vind het leuk om dingen uit te proberen. In mijn 

kunstuitingen, maar ook op mijn website. Sommige 

mensen snappen niet dat ik zoveel verschillende dingen 
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doe. Dat komt omdat het voor de kijker heel divers lijkt. 

Voor mij als bedenker en maker is het veel logischer, 

het ene werk brengt als het ware het andere voort.’  

Expositie in loopbrug

Enkele van de meest recente werken van Chris zijn de hele 

maand december geëxposeerd geweest in de loopbrug 

van het Provinciehuis. Samen met 13 anderen won hij 

Expeditie2008, een provinciale wedstrijd voor beeldend 

amateur-kunstenaars. De drie tentoongestelde tekening-

en van Chris zijn onderdeel van de tekeningenserie 

GameScape. In deze tekeningen zijn beelden uit de 

actualiteit gecombineerd met beelden uit de populaire 

cultuur (games, reclame) en beelden uit de klassieke 

oudheid. De tekeningen zijn terug te vinden op de 

website van Chris, onder ‘what’s new’.
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Van de website van Chris den Engelsman spat de veelzijdigheid en productiviteit af. Chris maakt tekeningen, ruimtelijke werken, 

video’s, grafieken, foto’s en nog veel meer. En dat laat hij sinds 3 jaar zien op zijn website. Dat het niet altijd duidelijk is waar je een 

en ander terug kan vinden, beseft hij zelf ook. Chris: ‘Ik ga volgend jaar mijn website verkleinen en overzichtelijker maken. Minder 

werken erop en opsplitsen in 3 of 4 kleinere websites.’   




