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Other Caleidoscopes/ Andere Caleidoscopen 

Caleidoscoop II.  Deze kaleidoscoop was te zien op de zomertentoonstelling City Jam in Arnhem, 
georganiseerd door kunstenaarsinitiatief Hooghuis (2002).   
 

    
City Jam, Arnhem 



   

De Spiegelcaleidoscoop bestaat uit een koker met drie spiegels en een rozet. Deze rozet kan door 

de beschouwer rondgedraaid worden. De beelden worden oneindig weerspiegeld. De rozet 

vertoont beelden van een moderne pelgrimstocht naar Santiago de Compostela.  Er zijn 

snelwegen te zien. grote winkelcentra, anonieme hotels en fast-food restaurants, kortom alles 

wat een moderne pelgrim tegenkomt op zijn reis door Europa. 

   

De Rozetmachine is een kleine caravanachtige ruimte in de vorm van een ouderwetse fietslamp 

met een grote, dubbele rozet,  waarvan één rozet ronddraait. Aan de zijkant biedt een deur 

toegang lot de ruimte, waar men plaats kan nemen op een bankje. De rozetmachine functioneert 

als een mobiele, persoonlijke meditatieruimte, waarin men zich even kan terugtrekken uit het 

moderne. drukke leven. 

       

De Hemelkijker is een stellage in de vorm van een Zuid-Europese pergulator, waarin tientallen 

spiegels hangen. Deze spiegels zijn naar de hemel gericht. De stand van een aantal van de 

spiegels kan door de beschouwer versteld worden. De Hemelkijker biedt de moderne mens. die 

nauwelijks kans heeft om het weer te ervaren, de mogelijkheid om in korte tijd van de 

elementen kennis te nemen. Daarmee kan de hemelkijker de mens een moment van 

eeuwigheidgevoel geven in zijn jachtige bestaan. 



        

De Inzichtkijker is een coconachtige vorm met een grote opening aan de voor- en onderzijde. 

zodat de beschouwer zijn hoofd zonder moeite in het apparaat kan steken. De Inzichtkijker 

bestaat uit zo'n honderd spiegels, die met loodstrips aan elkaar bevestigd zijn. De beschouwer 

kan in één oogopslag zijn hoofd van alle kanten zien.  De Inzichtkijker is bedoeld voor de 

moderne mens, die al rondlopend denkt: "Wie ben ik?, Wat ben ik? en Wat doe ik hier?". Eén blik 

in de Inzichtkijker kan al genoeg zijn om deze vragen te beantwoorden.  

 


