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Achtergrond informatie tentoonstelling ‘Academy of Tal R’ 
(te zien t/m 21 januari 2018) 
 
THE ACADEMY OF TAL R 
Tal R is een wereldburger. Hij is geboren in Israël in 1967, opgegroeid in Denemarken, heeft gereisd in 
China, les gegeven in Duitsland en wordt vertegenwoordigd door een netwerk van internationale 
galerieën. Met zijn kunst spreekt hij alle talen.  
Tal R is autonoom. Zijn bronnen zijn dichtbij en onuitputtelijk. Als van kunstenaars openlijk 
maatschappelijk engagement wordt verwacht, vindt hij onderwerpen in zijn eigen achtertuin. Wanneer 
eigentijdse kwesties en realisme gewaardeerd worden, exploreert hij de actualiteit van het verleden en de 
realiteit van dromen en fantasie. Op het moment dat het kunstonderwijs modeltekenen heeft afgezworen, 
vraagt Tal R mensen op straat om voor hem te poseren.  
Tal R werkt in series en elke serie is de uitkomst van een opdracht die hij zichzelf heeft gesteld. Met zo’n 
opdracht stelt hij grenzen en maakt hij zijn persoonlijke beeldtaal communicatief. Toch kent zijn 
werkelijkheid vele dimensies en is het oeuvre een geheel. Meer informatie over Tal R’s werkwijze is te 
vinden in deze videoserie: http://collectie.boijmans.nl/nl/in-depth/de-lessen-van-tal-r 
 
Vergeet het idee dat je iets moet weten over kunst. Vergeet dat kunst ergens over moet gaan. Tal R is 
geen kunstenaar die over jouw hoofd heen ingewikkelde artistieke discussies voert. Hij haalt zijn 
onderwerpen uit zijn directe omgeving en vangt het onzegbare in kleur. Met heldere composities 
waarborgt hij de leesbaarheid van zijn beeldtaal.  
Tal R maakt kunst omdat hij niet anders kan. Accepteer gewoon dat zijn werk er is en ga er een relatie 
mee aan. Net als de kunstenaar ben je uitgerust met twee elementaire gereedschappen: het vermogen 
om beelden te zien én het vermogen om in je fantasie beelden op te roepen. Dat is meer dan genoeg. 
Ogen en verbeeldingskracht zijn de enige ‘leermiddelen’ die je op de Academie van Tal R nodig hebt. 
 
Inrichting tentoonstelling 
Verlicht deel 
Als je binnenkomt door de middelste deur stuit je meteen op ‘trein’ (8 x Habakuk) die als het ware 
tegenover je door de bocht gaat. Om de wagons heen zie je schimmen van de achter de transparante 
wand geïnstalleerde sculpturen die verlicht worden met filmlampen, plus bewegende schimmen van de 
bezoekers die zich op dat moment in de sculptureninstallatie bevinden. Er klinken ijle geluiden, 
vergelijkbaar met het ‘ting ting’ van triangels of windgongen. Op de wand tegenover Habakuk zijn de 
wanden gevuld met Tal R’s schilderijen. De chronologische volgorde van ontstaan is losgelaten, zodat er 
ook geen sprake meer is van onderscheidbare groepen die met dezelfde regels of opdracht zijn gemaakt.  
 
Verduisterd deel 
Vanaf het verlichte deel kan je twee kanten op lopen, rechtsom of linksom; in beide gevallen kom je 
achter de trein terecht waar het verduisterd is. Rechtsom, kom je eerst alle 191 werken van ‘House of 
Prince’ tegen (allemaal gemaakt volgens hetzelfde compositieschema), vervolgens een installatie van 
(deels bewegende) sculpturen en tenslotte alle 99 werken op papier van het ‘Doveninstituut’, 
geïnstalleerd in een labyrint. 
 
Stoelen en banken 
Overal in de tentoonstelling zijn banken (van Tal R die hij als kunstwerken beschouwt) en stoelen te 
vinden. De bezoeker mag hier vrij gebruik van maken om in alle rust een kunstwerk te kunnen bekijken. 
 
Video 
In de tentoonstelling is een video te zien over hoe de schilderijenserie Habakuk tot stand kwam. Deze 
video (duur ca 49 min.) is ook op ARTtube te bekijken: http://www.arttube.nl/videos/tal-r 
 

http://collectie.boijmans.nl/nl/in-depth/de-lessen-van-tal-r
http://www.arttube.nl/videos/tal-r
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Handreiking zelfstandig bezoek met leerlingen aan de hand van de video-serie bij 
‘Academy of Tal R’  
 
Bij de tentoonstelling ‘Academy of Tal R’ is een vijftal video’s gemaakt onder de titel ‘De Lessen van Tal 
R’. De videoserie biedt een inkijk in de werkwijze van Tal R en zoekt aansluiting bij de persoonlijke 
leefwereld van de bezoeker. In iedere video geeft ‘de kunstenaar’ zichzelf opdrachten. Opdrachten die je 
vervolgens zelf in de klas, op straat of in de tentoonstelling ook kan uitvoeren. De videoserie is te vinden 
op: 
http://collectie.boijmans.nl/nl/in-depth/de-lessen-van-tal-r 
 

Achtergrond informatie over ‘De lessen van Tal R’ 
Op een dag in 1997 krijgt kunststudent Tal R (Tel Aviv 1967) bezoek van drie conservatoren van 
het Louisiana Museum of Modern Art bij Kopenhagen, waar hij woont. Hij heeft geen werk om 
aan hen te laten zien, maar neemt ze mee naar zijn rommelige appartement en toont zijn spullen. 
Tot zijn verbazing wordt hij geselecteerd voor een tentoonstelling van opkomend talent. 
Nog steeds heeft Tal R het vermogen om op situaties te reageren en inspiratie te putten uit zijn 
directe omgeving. Hij onderzoekt de actualiteit van het verleden en de realiteit van dromen en 
fantasie. Dat doet hij niet binnen één medium; hij maakt collages, schilderijen, tekeningen, 
sculpturen en kunstenaarsboeken. 
Al tijdens het laatste jaar van zijn opleiding is Tal R gastdocent aan de kunstacademie van 
Helsinki. In 2005 wordt hij aangesteld aan de ‘Kunstakademie Düsseldorf’, waar hij tot 2014 
lesgeeft. Toch heeft de titel van de tentoonstelling in Museum Boijmans Van Beuningen, 
‘Academy of Tal R’, in de eerste plaats te maken met zijn werkwijze. 
Hoewel Tal R in series werkt is zijn handschrift onmiskenbaar en zijn oeuvre een geheel. Elke 
serie is de uitkomst van een opdracht die hij zichzelf heeft gegeven. Juist als hij vermoedt dat een 
bepaalde richting verkeerd of onmogelijk is, neemt hij toch die onwaarschijnlijke afslag. Zo daagt 
Tal R zichzelf uit; hij is leraar en leerling tegelijk. 
 
Op basis van de attitude en werkwijze van de kunstenaar is een videoserie gemaakt speciaal 
voor Voortgezet Onderwijs, met de titel ‘De lessen van Tal R’. Het gaat niet letterlijk om zijn 
lessen, de inhoud van de video’s is met instemming van de kunstenaar vrij ontleend aan diens 
werkwijze, thema’s en aanpak. In de video’s is dan ook niet de kunstenaar zelf in beeld, maar een 
fictieve, geacteerde, kunstenaar die telkens door zijn alter ego geconfronteerd wordt met zijn 
eigen kunstenaarschap.  
 
 

Korte inhoud video’s en opdrachten 
 

- Video les 1: Kijk om je heen 
Korte inhoud video: Tal R zit te worstelen. Hij wil laten zien dat hij zich betrokken voelt bij de 
wereld om hem heen, maar hoe? Zijn leraar, Alter R, bemoeit zich er mee: moet het er zo dik 
bovenop liggen? 
Opdracht: Waar valt jouw oog op? Schets of teken dingen die je opvallen in je 
directe omgeving. 
Tal R schildert niet perse de grote onderwerpen, maar haalt ze van dichtbij, uit zijn directe 
omgeving. In de tentoonstelling kunnen de leerlingen details of indrukken van de kunstwerken 
van Tal R schetsen of tekenen, maar mogelijk ook bijvoorbeeld bezoekers die er zijn. Wat trekt 
hun aandacht? Het gaat om het registreren van persoonlijke fascinaties. 

 

http://collectie.boijmans.nl/nl/in-depth/de-lessen-van-tal-r
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- Video les 2: Geef kleur een naam 

Korte inhoud video: Tal R weet hoe kleuren werken en kan zonder veel moeite iets moois maken. 
Maar is dat genoeg? Leraar Alter R vindt van niet en vraagt zijn leerling kleuren persoonlijk te  
benoemen. 
Opdracht: Fotografeer drie kleuren en geef ze een naam waarin tot uitdrukking komt wat 
ze voor je betekenen. 
Kleuren bevatten informatie, associaties, ideeën. Tal R kiest kleuren in zijn werk niet willekeurig  
of uit effectbejag maar gebruikt ze als informatiedrager en heel bewust. Door namen te geven 
aan kleuren wordt je je ervan bewust welke betekenis ze dragen. 
 
Video les 3: Breng structuur aan 
Korte inhoud video: net als de surrealisten exploreert Tal R zijn onderbewustzijn. Alter R, zijn 
leraar, vindt dat hij er zich te gemakkelijk van af maakt en verlangt dat hij zijn persoonlijke 
beeldtaal beter leesbaar maakt. 
Opdracht: Bedenk een symbool dat bij jou past en leesbaar is voor anderen.  
Als je de schilderijen van Tal R bekijkt dan ontdek je dat ze veelal dezelfde eenvoudige opbouw  
hebben en dat op veel werken hetzelfde symbool voorkomt, namelijk de dubbele punt. Bij Tal R 
hebben de twee bollen soms een seksuele connotatie; in andere gevallen gebruikt hij het 
symbool juist heel droog als een leesteken dat een verhaal in twee delen splitst – voor en na; 
oorzaak en gevolg; alle mogelijke redeneringen tegenover de conclusie. De dubbele punt geeft 
een omslag aan. Om de leerling te beperken/helpen kun je hen vragen te kiezen uit een symbool 
dat op het toetsenbord te vinden is. 
 

- Video les 4: Verbeeld je familiegeschiedenis 
Korte inhoud video: de geschiedenis van zijn familie drukt zwaar op Tal R. Leraar Alter R wil dat 
hij probeert er iets mee te doen, maar benadrukt dat een kunstwerk maken geen therapie mag 
zijn. 
Opdracht: Neem een belangrijke gebeurtenis uit jouw familie(geschiedenis). Noteer er vijf 
woorden over en maak er drie schetsen bij.  
Een gebeurtenis kan iets groots maar ook iets heel kleins zijn; een familiefeest, een overlijden, 
een bijzonder terugzien, een terugkerend ritueel. Zijn er bijnamen, data, gebeurtenissen, 
voorwerpen met betekenis? Hier hoeven de associaties of schetsen niet leesbaar te zijn voor 
anderen. Het kan heel persoonlijk zijn. De leerlingen kunnen zich laten inspireren door de 
Habakuk serie of (de schilderijen in het labyrint) Deaf Institute. Tal R gebruikt data, losse 
woorden, symbolen, schetsen. Dat staat de leerling ook vrij in deze opdracht.  
 

- Video les 5: Maak schoon schip 
Korte inhoud video: na het voltooien van zijn meesterwerk leunt Tal R tevreden achterover. Ook 
Alter R lijkt tevreden, maar wil wel graag dat de kunstenaar de troep in zijn atelier opruimt. 
Opdracht: Voeg alles wat je tot nu toe hebt gemaakt en verzameld samen tot een collage. 
Deze opdracht kunnen de leerlingen het beste op school of thuis uitvoeren. Wel is het goed om er 
in de tentoonstelling al een beetje over na te denken. Welke vorm kan het eindwerk krijgen? Ter 
inspiratie kun je de leerlingen wijzen op de grote collage achterin bij de sculpturen, de vitrine met 
zijn boeken, het labyrint Deaf Institute of de serie Adieu Interessant. Voor de basiscompositie zijn 
Deaf Institute (het labyrint) of House of Prince goed om te bekijken. In veel werken van Tal R is 
eenzelfde basiscompositie herkenbaar, een basiscompositie van twee (d.m.v. één horizonlijn) of 
drie banen: land en lucht; land, zee en lucht; voorgrond, middendeel, achtergrond. Soms wordt 
binnen de banen nog een onderverdeling gemaakt.  

 

http://www.talr.dk/works/red-man
http://www.talr.dk/works/deafinstitute
http://www.talr.dk/works/adieu-interessant
http://www.talr.dk/works/house-prince
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Aandachtspunten tijdens het museumbezoek: 

- Zorg dat de leerlingen allemaal een smartphone en oordopjes meenemen om de video in de 
tentoonstelling te kunnen bekijken. Een directe verwijzing naar QR code van de website met de 
video’s is in de tentoonstelling te vinden.  
 
- Zorg dat de leerlingen papier, potlood en klemborden/onderlegger bij zich hebben. Er zijn 
eventueel klemborden te leen bij de informatiebalie, maar de voorraad is beperkt. (Bal)pennen of 
stiften zijn niet toegestaan.  
 
- Een zelfstandig bezoek is voor leerlingen t/m 18 jaar kosteloos, maar dient u wel vooraf online 
aan te melden. Doe dit tijdig om teleurstellingen te voorkomen.  
 
- Bij zelfstandig bezoek verwachten we per 10 leerlingen minimaal één begeleider vanuit school 
die zorgt dat leerlingen zich aan de huisregels van het museum houden. 

 


