Aanvraag

Geacht bestuur,
Namens het kernteam van het project Geheimenissen
bied ik u deze aanvraag aan voor ondersteuning van
het project Geheimenissen.
Als dank bieden wij u het gebruik van de
kunstinstallatie aan op een locatie naar keuze voor
een nog nader te bepalen periode. Daarbij vragen
wij u enkel de vervoerskosten te voldoen.
Wij wensen u veel inspiratie bij het doornemen van
onze aanvraag en vernemen graag of uw stichting
ons steunt.

Ruben Bruggeling
(Initiator)

Inhoud project
Geheimenissen is een kunstinstallatie in de vorm van twee metalen vleugels

die de bezoeker als het ware omhelzen. De vleugels verwijzen naar de
geborgenheid die ieder mens verlangt. De vleugels draaien om de bezoeker
heen en sluiten deze in waardoor een intieme ruimte ontstaat. Binnen de
ruimte is een betekenisvol levensverhaal te horen van iemand die in het leven
op het levensgeheim gestoten is op een manier die een positieve uitwerking
heeft gehad.
De verhalen die in Geheimenissen tot klinken worden gebracht zijn gestoeld
op persoonlijke ervaring van de verteller en dienen ter inspiratie om anderen
te prikkelen ook stil te staan bij de diepere dimensies van het leven. Ze zijn
gericht op een zingevend onderwerp en dragen bij aan een betekenisvolle
grondhouding zoals het zoeken naar verbinding en respect voor de naaste.
Deze waardevolle ‘anekdotes van het bestaan’ kunnen ons raken en
inspireren. Geheimenissen is in de basis een kunstwerk met een zingevende
educatieve grondslag, waarbij verbinden, zoeken naar nieuwe vormen van
zingeving en mystiek een belangrijke rol spelen.
De kunstinstallatie is interactief. Door met handen langs de binnenwand te
bewegen worden geluiden, muziek en verhalen opgeroepen die samensmelten
in een mystieke levenscompositie. Hierdoor ontstaat er voor de bezoeker een
bezinnend moment van verwondering en inspiratie.
Geheimenissen reist door Nederland en zal te bezoeken zijn op openbare
plekken zoals oude centrumkerken, theaterfoyes, kloosters, bibliotheken en
festivals. Geheimenissen wordt ontwikkeld en opgezet door een kernteam van
vier creatieve & zingevende professionals die hun talenten combineren. Van dit
team, dat verderop in dit projectplan beschreven wordt, maak ik, Ruben
Bruggeling, als aanvrager deel uit.

De uitwerking
Bezoekers ondergaan een ervaring binnenin de kunstinstallatie en komen daarmee in
aanraking met eigen dieper gelegen geheimenissen en met die van hun medemens. De
ervaring dat het leven een betekenisvol geheim bevat kan een bevrijdende uitwerking
hebben op de bezoeker waardoor zij relaxter in het leven kunnen staan.
Geheimenissen dient zich aan om in het cultureel en kunstklimaat van Nederland een
verbindingsfactor en inspiratiebron te zijn en een toegankelijke brug te slaan tussen
burgers en kunst. Geheimenissen is relevant voor onze huidige samenleving waarin
afstand, eenzaamheid en algemene dagelijkse beslommeringen ons kunnen beperken
in de omgang met levensvragen en in mogelijkheden om kunst en cultuur tot ons
te nemen.
De basis van het project bestaat uit een verplaatsbare kunstinstallatie in de vorm van
twee metalen vleugels met binnenin een programmeerbaar geluidssysteem waar
geluiden, verhalen, korte zinvolle teksten en muziek samenkomen. De installatie biedt
één bezoeker per keer een ervaring waarin hij of zij door middel van interactie met de
geluidsinstallatie wordt meegenomen in het verhaal van een ander.
De verhalen die in de kunstinstallatie te horen zijn worden opgehaald door een
jongeren-peergroup van ‘Geheimzoekers’ die, uitgerust met een creatieve toolkit en
onder speelse en intensieve begeleiding, zoeken naar betekenisvolle levensverhalen
van mensen door heel Nederland heen, met een focus op het oosten van het land. De
‘Geheimzoekers’ zijn zelf Zwollenaren of jongeren uit het oosten van Nederland.
De kunstinstallatie biedt de mogelijkheid om via een programmeerbare audiosysteem,
gemaakt door een teamlid die professioneel geluids- en videotechnicus is, verschillende
verhalen, geluiden en muziekstukken te implementeren die naar wens en locatie kunnen
worden aangepast.

Opvallende
kunstinstallatie
in de openbare ruimte
Openklappende ruimte

Metalen vleugels

Aanleiding:
Verlangen naar zingeving
Op

het moment dat dit projectplan geschreven wordt gaat de samenleving gebukt onder
coronamaatregelen. De ontregeling van het gewone leven roept extra behoefte aan bezinning op:
waar zijn we mee bezig, kan het ook anders, wat is echt van waarde? Het is te verwachten dat deze
behoefte ook in de nasleep van de pandemie blijft bestaan. Verlies van dierbaren, verlies van
gezondheid, verlies van bedrijf, verlies van financiële zekerheid vragen om een zingevend perspectief.
Jongeren zitten veelal thuis en hebben minder ruimte om zich te verbinden met anderen of om in
gezamenlijkheid hun levensvisie te beleven. Geheimenissen wil op een creatieve manier voor jongeren
en andere geïnteresseerden het ‘zoeken en gevonden worden’ weer toegankelijk maken.
Bezoekers hoeven zich niet door een filosofisch of theologisch boek te worstelen maar krijgen nieuwe
gedachten in een uitnodigende setting aangereikt. De dynamische audio-techniek die verstopt zit in de
twee metalen vleugels van de ruimte is als het ware een mystiek luisterboek waar al de
geprogrammeerde bijdragen worden opgeslagen en kunnen worden beluisterd. De digitale audiobestanden worden door middel van het computersysteem willekeurig aan elkaar gekoppeld maar
blijven wel in thematisch verband tot elkaar.

Missie

“Mensen bevrijden
via eenmystieke
ervaring”

Persoonlijke motivatie
Als autonoom kunstenaar en grafisch ontwerper ben ik, Ruben Bruggeling, voortdurend

op zoek naar nieuwe manieren van verbinden. Daarbij speelt zingeving een belangrijke
rol. In mijn werk zoek ik naar een nieuwe vorm van symboliek waarbij mystiek en
symboliek een belangrijke inspiratiebron voor mij is. Door middel van constructies en
gebouwen zoek ik naar een vorm om het zoeken en verlangen in het leven te vertalen
naar een beeldtaal die een breder publiek aanspreekt. Met mijn kunstinstallaties wil ik
de bezoeker een ervaring van ontzag, geborgenheid en bezieling geven door de fysieke
en innerlijke ruimte tastbaar te maken. Zeker nu veel mensen door de crisis (steeds meer)
vereenzaamd raken, draag ik met mijn werk graag bij aan het creëren van een
verbindende, geborgen en persoonlijke ervaring. Na het ontwikkelen van de ‘Soulmate’,
een verplaatsbare bezinningsruimte in de vorm van een houten iglo, is Geheimenissen
voor mij een nieuwe stap in het kunstzinnige spectrum. Bovendien is Geheimenissen als
interdisciplinair project waarbij zowel een autonome constructie, audiovisuele kunst en
zingeving samenkomen, een geweldig platform om mijn creativiteit verder te
ontwikkelen. Ook daagt het mij uit weer met nieuwe materialen te werken en mijzelf
verder te professionaliseren als ondernemer.

Bezoekers nemen
plaats tussen de
vleugels.

Positionering & relevantie
Geheimenissen positioneert zich binnen de kunstcultuur als een verfrissend project dat op

laagdrempelige wijze kan bijdragen aan zingeving van de jongere en zoekende mens. De
interactie die mogelijk is met de ruimte zorgt ervoor dat de bezoeker niet geconfronteerd
wordt met ingewikkelde materie maar de ervaring eenvoudig tot zich kan laten komen.
Geheimenissen laat zien hoe het zoeken naar stilte, bezieling en waarde in het leven op
moderne spirituele wijze kan worden ingericht. Het project hoopt bij te dragen aan de
transformatie die plaats kan vinden als mensen zich openstellen voor elkaar.
Door de coronacrisis is het momenteel minder gemakkelijk in aanraking te komen met
kunst en cultuur. De coronamaatregelen dagen uit om te kijken hoe kunst en cultuur ook op
digitaal gebied beleefd kunnen worden zonder de mogelijkheid voor een existentiële
ervaring uit te sluiten. Met Geheimenissen wordt dit gegeven op speelse wijze onderzocht
op een manier die rekening houdt met de privé-sfeer van de bezoeker en de maatregelen
omtrent de coronapandemie.

Doelgroep
De doelgroep van de installatie bestaat uit jonge mensen van 20 tot 40 jaar die open

staan voor een betekenisvolle nieuwe ervaring. Zij worden uitgenodigd door het
entertainment-karakter van de aantrekkelijke en interactieve kunstinstallatie. Zo slaat het
kunstwerk een brug tussen mystiek en de veelal jonge zinzoekers vandaag de dag.
Geheimenissen is weliswaar in de eerste plaats gericht op jongeren maar is voor mensen
van alle leeftijden toegankelijk en boeiend omdat de verhalen universele thema´s
aanreiken.

Zij staan midden in
het leven en zoeken
zinvolle
verbindingen die
niet zozeer in
traditionele vormen
gegoten zijn.

Aanpak
Bij Geheimenissen wordt samengewerkt met een netwerk van verschillende partners. Behalve dat de

namen van onze partners gekoppeld worden aan het project kunnen partners ook een inhoudelijke bijdrage
leveren én mogen zij de ruimte voor een nog nader te bepalen periode plaatsen op een locatie naar keuze.
De Geheimzoekers die de verhalen ophalen vormen een groep van maximal vijf jongeren die intensief
begeleid wordt door een van de kernteamleden, kunsteducator en Marieke Herweijer. Op deze manier
wordt de doelgroep ook als co-creator betrokken in de ontwikkeling van Geheimenissen (peer to peer). Dit
creëert mond op mond reclame en maakt de inhoud door de jonge perspectieven kwalitatief beter.
De Peergroupleden worden uitgerust met een creatieve toolkit en een mystagogische oor om in verhalen
van mensen het geheimenisvolle te herkennen. Deze verhalen zullen verzameld, besproken en getoetst
worden door het kernteam onder begeleiding van voormalig stadspastor van Zwolle, Mariska van
Beusichem.
Hierna worden de verhalen digitaal klaargemaakt en geprogrammeerd voor gebruik in de geluidsinstallatie
binnen in de kunstinstallatie. Dit zal gebeuren door iGLOW, het bedrijf van kernteamlid Paul van der Ham.
iGLOW zal zorgen voor de ‘basis’ geluiden die samen met de verhalen worden verwerkt in het
audiosysteem. Mogelijk heb ik, Ruben Bruggeling, daarbij ook nog een bijdrage vanuit mijn eigen
audiovisueel talent. Terwijl de Geheimenis-verhalen worden opgehaald ben ik samen met de Zwolse
metaalkunstenaar Sjaak Klein Heerenbrink actief in de bouw van de kunstinstallatie. Omtrent de inhoud van
de installatie maken we via online media en onze eigen websites connecties met zowel de hurende partners
als met audiovisuele makers. Door per locatie te differentiëren in de programmering kunnen we inspelen op
ter plekke actuele thema’s. Hierdoor is Geheimenissen een duurzaam project en blijft het ook op langere
termijn relevant voor partners, makers en bezoekers.

Bezoeker activeert
soundscapes door
handgebaren in de
binnenruimte.

Financieel

De financiën die nu geworven worden zijn nodig voor het uitvoeren van de bovenbeschreven

plannen. Om het project te kunnen verduurzamen en aantrekkelijk te houden voor bezoekers
hebben we betalende en niet betalende partners. Onder de betalende partners vallen de
particulieren, bedrijven en stichtingen die de kunstinstallatie voor een nog nader te bepalen periode
en prijs kunnen huren. De partners die in verbinding staan met ons project, bijvoorbeeld als subsidiegevers, krijgen de mogelijkheid om de kunstinstallatie voor enkel de vervoerskosten te plaatsen op
een locatie naar keuze. De details hiervan worden na afronding van de kunstinstallatie per partner
besproken.

Intensieve begeleiding
van ‘Geheimzoekers’die
uitgerust worden met
een mystagogisch oor
en oog.

Planning
November 2021
- Werven van panel voor ‘Geheimzoekers’ (vijf panelleden) + concept ontwerp toolkit
– Concepting geluidsontwerp
- Eerste concept constructie technisch ontwerp kunstinstallatie
December 2021
- Afronden van verkrijgen van panelleden en start ontwerpen van toolkit
- Technisch 3D ontwerp voor audio + gedetailleerde begroting apparatuur en proef edit met stockmateriaal
- Eerste versie voor ontwerp constructie kunstinstallatie + bestellen bouwmaterialen
Januari 2022
– Start instrueren panel en opzet planning verhalenzoekers + toolkit afronden
- Bestellen en testen audiovisuele materialen
- Aangeleverde bouwmaterialen; start bouw constructie frame kunstinstallatie
Februari 2022
- Afnemen eerste interviews aan de hand van toolkit (3 tot 8 stuks)
- Research en productie geluidsopnames en interviews | First draft geluidsontwerp met conceptopnames
- Constructie frame afronden en start constructie buitenkant van kunstinstallatie
Maart 2022
– Vervolg afnemen interviews aan de hand van toolkit (3 tot 8 stuks)
- Opnames interviews en muziek, testen edit met apparatuur + feedback testpersonen.
- Constructie buitenkant kunstinstallatie afronden
April / mei 2022
- Verzamelen, kwaliteitscontrole en uitwerken verhalen tot implementeerbare audio
- Oplevering en aanwijzingen inbouwen geluidsapparatuur
- Afronding constructie buitenkant kunstinstallatie
Juni 2022
– Verhalen verwerken tot presenteerbaar eindproduct
- Final edit geluidsontwerp met ingebouwde aperatuur
- Afronden audiotechnische constructie kunstinstallatie
Juli 2022 : Lancering Geheimenissen + pilot eerste locatie | Evaluatie schrijven

Deskundigheid & team

Ruben Bruggeling is initiator van het project, hij is in 2016 afgestudeerd aan ArtEZ in Zwolle richting;

Illustration design en haalde daar zijn bachalor (BA) of Arts diploma. Sindsdien is hij als zelfstandig creatief
professional actief in het ontwikkelen van projecten rondom zingeving en werkt hij als autonoom kunstenaar
aan zijn sculpturen, schilderijen en (digitale) illustraties. De desolate, vergankelijke bouwsels en constructies
in Rubens werk bezielen de stille dreiging van het hoopvolle en eenzame wachten en verlangen. Op zoek naar
symboliek en gelaagdheid verbindt Ruben de aspecten van het menselijke gevoelsleven met de constructie.
Na een succesvolle reeks van exposities met zijn bezielingsruimte ‘Soulmate’ verruimt hij met Geheimenissen
zijn aanbod van ‘ervaringsruimtes’ die werken als creatief en verbindend platform. Voor Studio Opgetakeld
is hij actief als grafisch vormgever en werkt hij aan conceptuele design projecten voor scholen en bedrijven
met het initiatief Spatiebalk. Om de kunstinstallatie Geheimenissen tot een duurzaam en kwalitatief
hoogstaande kunstinstallatie te ontwikkelen werkt hij samen met metaalkunstenaar Sjaak Klein Heerenbrink
die diverse grootschalige metalen sculpturen, vuurkorven en festival-installaties heeft ontwikkeld.
Marieke Herweijer studeerde af aan Artez Hogeschool voor de kunsten als eerstegraads docent-kunstenaar
gespecialiseerd in museumeducatie. Zij is eigenaar van Kunstgeloven en gespecialiseerd in kunsteducatie en
conceptontwikkelaar. Haar kwaliteiten rondom conceptontwikkeling en educatie worden ingezet om de
toolkit voor de verhalenzoekers / geheimzoekers te ontwikkelen en om het panel te begeleiden.

omarm

Paul van der Ham ontwikkelt met zijn bedrijf iGlow mediacontent voor musea en marketingdoelen. Zijn
specialismen zijn beeld, geluid en gaming. Zo maakte hij mediacontent voor o.a. de Media Experience van
Beeld en Geluid, Museon, Voerman Museum en organisaties als NPO Radio 1, Scania, NIMA en Philips. Hij zal
voorzien in de techniek en ontwikkeling van de geluidsinstallatie en het verhalensysteem van de
kunstinstallatie.
Mariska van Beusichem is theoloog, tot 1 september 2020 stadspastor van Zwolle en nu predikant in Utrecht
(PKN). Vanuit haar geraaktheid door het levensgeheim en haar kennis van mystagogie en mystiek probeert
zij dienstbaar te zijn aan zoekers naar zingeving. Zij draagt ook bij door inhoudelijk de kwaliteit van de
opgehaalde verhalen te beoordelen en in sfeer en thematiek uit te diepen.

partners

www.rubensruimte.nl/geheimenissen

Ruben Bruggeling | Rubens Ruimte
Veemarkt 29 | 8011AJ | Zwolle
Tel 0634595127
info@rubensruimte.nl
www.rubensruimte.nl

