
V E R S T I L D E

B E W E G I N G



Beelden met lege hoofden staan los van elkaar op-
gesteld. Eén rukt zich los van een boom en krijgt 
takken als armen. Een ander staat op één been 
en steekt een arm en een vleugel de lucht in. Eén 
figuur loopt weg, maar de meeste figuren zijn in 
zichzelf gekeerd bezig met, ja wat?  Ze staan daar 
stil met de voeten naar binnen of buiten gedraaid 
met of zonder armen.

De beeldengroep verbeeldt de jongere van nu, de 
generatie Z, de generatie die zich geen leven meer 
zonder internet kan voorstellen, zij zijn de digital 
natives. Hun jeugd speelt zich af in een tijd van 
maatschappelijke onrust veroorzaakt door econo-
mische crisis, politieke conflicten en klimaatveran-
dering. Met als hamvraag kunnen we de gevolgen 
van klimaatverandering wel aan? Spanningen die 
in de samenleving hoog op lopen. Toch komt deze 
nieuwe generatie er aan en willen zij met hun idee-
en en nieuwe ethiek vorm gaan geven aan de we-
reld. ‘Verstilde Beweging’ wil laten zien dat iedere 
jongere denkt en worstelt met de toekomst, maar 
toch in gezamenlijkheid een eenheid vormt om te 
komen tot een leefbare wereld.

De beelden zijn in 2020 gemaakt van perkament 
met koperdraad.
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‘Verstilde beweging’ van Annelies Horden 
(Leerdam-1960) en Gerda Schimmel (Heiloo-1953) 
gaat over de jonge mens in wording.  De beelden 
zijn gemaakt van perkament met koperdraad/ 
2020. Afmeting per beeld variërend, 120/150 x 40 
x 35cm gemiddeld.
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werken, naast hun eigen werk, sinds 2012 samen 
aan projecten. In eerste instantie werden de af-
zonderlijke werken samengevoegd tot installaties. 
Geleidelijk veranderde deze werkwijze, momenteel 
maken zij samen objecten en installaties van oa. 
perkament. Beiden zijn materiële kunstenaars. Zij 
onderzoeken waar materiaal toe in staat is, door 
daar op een niet gangbare manier naar te kijken 
en hebben geëigende toepassingen ontwikkeld. Zij 
‘kijken’ en ‘bevragen’, via het werk dat zij maken, de 
huidige samenleving. Niet door een wijzende vinger 
op te steken, maar door de kijker ruimte te laten 
voor eigen interpretaties
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