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Mechanisch Zelfportret is een autobiografische
studie, die in het najaar van 1978 werd gemaakt in
het kader van de lessen Ruimtelijke Vormgeving
o.l.v. de heer Coljé. Het door een tweetakt
krachtbron aangedreven portret draaide, met
hevige rookontwikkeling, proef in de lokalen van
de Academie voor Beeldende Kunsten op de G. J.
de Jonghweg 4 en in de dependance van de
academie in het Henkespand.

De werken met de titels: Denkbeeld, Artikel,
Archief, Sein en Gemoed (BINNEN) en Vlag
(BUITEN) werden in 1982 eenmalig getoond op
de tentoonstelling 'Stichting Kunst & Complex
exposeert' in en op de stichtingsateliers aan de St.
Jobsweg 20 te Rotterdam.

De werken getiteld Gesprek, Span,
Correspondentie, Aarde, Geluk en Element
(BINNEN/BUITEN) waren van 21 tot en met 25
maart 1983 te zien op de eindexamenexpositie in
het gebouw van de Academie van Beeldende
Kunsten, Blaak 10, Rotterdam.



© 1994, Rotterdam, Arnold Schalks.
De eerste druk van dit boekje verscheen op 17 maart 1983 ter gelegen-
heid van mijn eindexamenexpositie in het gebouw van de Academie
van Beeldende Kunsten aan het Blaak nr. 10 te Rotterdam. De eerste
oplage bedroeg 100 stuks.

De (herziene) tweede druk verscheen in november 1994 in een oplage
van 25 stuks. In deze uitgave werden, cursief, de titels van de werken
toegevoegd.

Derde druk: december 1998. Oplage: 10 stuks.

Vierde druk  vanaf 1 september 2006. Oplage: onbeperkt (downloadable
via de website in .pdf-formaat)



Mechanisch Zelfportret (1978)Element (1983)
Spek, touw, inkt, vingerafdrukken

40 x 30 x 4 cm.
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Geluk (1983)
Plexiglas, touw, linnen, jute, grind, verf.

Katrol op 166 cm. hoogte
Afm.: variabel.

Lengte: 176 cm.
Harthoogte: 125 cm.
Slaaphoogte: 166 cm.
Ooghoogte: 166 cm.

Totale lengte met
uitgestoken arm: 227 cm.

Geboren te Leiden

11 augustus 1956



19

Aarde (1982)
Brons, koperdraad, accu's,

rubber doorvoertules.
184 x 25 x 40 cm.

BINNEN
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Denkbeeld (1981)
Metaal, hout, touw, stenen, messen.

66 x 40 x 40 cm.

Correspondentie (1982)
Zeefdruk op enveloppen, hout, glas,

zwart fluweel.
88 x 69 x 10 cm.
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Span (1983)
Foto.

200 x 61 cm.

Artikel (1982)
Zeefdruk op papier, inhoud: 100 vel.

22 x 28 x 1 cm.
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Archief (1982)
Zeem, sponzen, jute, foto.

Het midden van het kussen op 166 cm.

Gesprek (1983)
Hout, touw, ballonnen,

adem van twee personen.
Afm. ladder: 176 x 38 cm.
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Sein (1981)
(witte cijfers op groene ondergrond)

Noodverlichting (op  228  cm. hoogte), accu.



BINNEN
BUITEN
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Gemoed (1982)
Metaal, hout, touw, steen, 12-volt pompje

met intervalschakelaar (op 125 cm. hoogte),
infuusslang met inkt gevuld.
Hoogte tot spaak: 176 cm.



BUITEN
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Vlag (1982)
Vlag (geel, met rood opschrift 'Met heel mijn ziel, ' ): 200 x 300 cm.

Wimpel (blauw, met wit opschrift 'Met al mijn trouw, ' ): 35 x 300 cm.
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