
Rolling Together  
 
Opdrachtgever : Tetem, presentatie instelling, Enschede 
Tetem vertelt met haar tentoonstellingen en de brede randprogrammering daar omheen het verhaal 
van een maatschappij die in ontwikkeling is. Vanuit programmalijnen voegen we context en 
betekenisgeving toe. Tetem is één van de weinige presentatieplekken in Nederland waar mediakunst 
een hoofdrol speelt in de programmering. We werken weliswaar vanuit de beeldende kunst maar 
beperken ons daar niet toe. We opereren in het veel bredere veld van digitale media, techniek, 
wetenschap en design.  
 
Groepstentoonstelling Do It Together Neighborhood  
Woningcorporatie De Woonplaats uit Enschede is zich aan het heroriënteren op haar rol in het 
beheer van de wijkvoorzieningen Prismare, Lumen en Stroinkshuis. Van woningbouwcorporaties 
wordt verwacht dat zij zich sterker concentreren op hun kerntaken; het beheren van vastgoed voor 
mensen met lagere inkomens. Het beheer van de wijkvoorzieningen komt daardoor in de toekomst 
steeds meer in handen van bewoners en organisaties in de wijk te liggen. 
 
Kunstenaars Kunstconstructie, Arletta Elst en Bram Kuypers hebben onderzoek gedaan naar de 
manier waarop bewoners en organisaties in de wijk deze nieuwe rol als organisator en regisseur van 
de eigen wijk op zich kunnen nemen en hebben gesprekken gevoerd met de gebruikers van de drie 
wijkvoorzieningen. De resultaten van dit onderzoek zijn te zien in de tentoonstelling Do It Together 
Neighborhood. 
 
Met Do It Together Neighborhood wil Tetem een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van nieuwe 
denkbeelden over alternatieve systemen. Tetem opereert vanuit de overtuiging dat beeldende kunst 
een rol kan spelen bij maatschappelijke vraagstukken, en dat kunst een belangrijke bijdrage levert 
aan de kwaliteit van de samenleving.  
 
De tentoonstelling vond plaats van 4 oktober 2018 t/m 13 januari 2019 
En tijdens de kunstroute Open stal, Oldeberkoop van 20 juli t/m 18 augustus 2019 
 
 

 

https://www.prismare.nl/
https://www.lumen.nl/
https://www.stroinkshuis.nl/
http://www.francoisebraun.nl/
http://www.arlettawawrzyniak.nl/
http://www.bramkuypers.org/


Ontwikkeling 
De transitie naar zelforganisatie is langdurig en ingewikkeld. Als kunstenaars zijn wij vooral 
geïnteresseerd in de openheid waarmee mensen zo’n proces van verandering met onbekende 
uitkomst instappen. Dat is spannend. Zo spannend dat veel mensen de neiging hebben acuut op de 
rem te gaan staan. Toch is openheid de voorwaarde om samen het proces in te gaan; hoe groter de 
openheid, hoe groter de kans om tot een goede nieuwe situatie te komen waarin iedereen zich kan 
vinden. Het gaat voor mij om de wil er sámen uit te komen; vertrouwen, samenwerking, naar elkaar 
luisteren en elkaar respecteren. Met elkaar een nieuw evenwicht vinden, een verbeterde versie van 
de oude situatie! 

Kunst is in staat mensen mee te nemen naar een wereld die ze niet kennen, roept vragen op, is soms 
confronterend en een andere keer juist speels of humoristisch. Kunst zet aan tot discussie, brengt 
nieuwe inzichten en zorgt voor nieuwe ervaringen. Kunst laat mensen buiten de bestaande kaders 
denken. Ons beeldend object Rolling Together stelt mensen fysiek in staat samen te werken aan een 
nieuw evenwicht. Het vraagt mensen deel te nemen, samen onderdeel te worden van het kunstwerk 
en zich bewust te worden van het gewicht en de openheid die zij zelf naar de transitie meenemen. 
 

 
schetsmaquette Rolling Together 
 

Technische uitvoering 
De basis van Rolling Together is gemaakt van 18 mm berkenmultiplex. 
Techniek : CNC frezen.  
De rugleuning is van 6 mm berkenmultiplex. 
Het hout is afgewerkt met transparante lak. 
Het geheel zit met schroeven in elkaar, er wordt gewerkt aan een 2.0 versie, zonder schroeven, 
alleen met houtverbindingen. 
Afmeting : 2,10 cm hoog | doorsnede 3,12 cm 
 
 
 
 
 



Duurzaamheid en transport 
Rolling Together bestaat uit een verschillende onderdelen van 18 en 6 mm berkentriplex. 
Dit zorgt ervoor dat de verschillende onderdelen per stuk te vervangen zijn als dat nodig mocht zijn.  
 
Rolling Together is met deze verschillende onderdelen vrij gemakkelijk in elkaar te zetten en ook 
weer te demonteren. Daardoor neemt hij relatief weinig ruimte in om te transporteren. De 
afmetingen zijn zo dat hij precies in onze Volvo 940 past (inclusief 2 personen). 
 
 

     
 

     
 

Kunstconstructie  
Kunstconstructie is in 2019 opgericht door Françoise Braun (1967) en Casper Teijgeler (1972). 
Françoise is opgeleid aan de Academie Beeldende Kunsten Maastricht. Casper is na zijn werk bij OMA 
(Rem Koolhaas) en een carrière in de marketing werkzaam geweest als meubelmaker. Nadat de 
liefde hen in 2009 bij elkaar bracht hebben zij in 2019 besloten om elkaar met hun talenten 
beroepsmatig te versterken. Daarvoor hebben zij ook al in verschillende projecten samengewerkt. Zij 
vinden elkaar in de concepten en vullen elkaar aan op het gebied van beeld, techniek en geluid. 
 
De ruimtelijke interactieve objecten en installaties zijn speels, dynamisch en humorvol. Ruimtelijk 
laat het zien hoe het werk, de omgeving en de mens zich tot elkaar verhouden. In het gelaagde beeld 
dat ontstaat, willen zij mensen in staat stellen zich de omgeving eigen te maken en op een andere, 
innovatieve manier te beleven om zo ruimte te geven voor bewustwording en reflectie, eigen 
verbeelding en zo nieuwe verbindingen te maken. 
 
www.kunstconstructie.nl 
Françoise Braun  
Casper Teijgeler 

 
 

 

http://www.kunstconstructie.nl/

