
City Life 1. Bekijk eerst de online rondleiding:
    https://www.museumarnhem.nl/                                   
    nieuws/thuismuseum-neemt-je-mee-op- 
    rondleiding-door-city-life/ 

2. Lees meer over de kunstenaars en       
    beantwoord de vragen. 

3. Kies een van de opdrachten uit. 

4. Doe mee met de WIN-actie en deel je   
    eindresultaat met Museum Arnhem.   
    Stuur het naar info@museumarnhem.nl
    voor 31 mei. De beste inzendingen 
    krijgen een plek in de tentoonstelling 
    zodra we weer opengaan! 

Waar woon jij?

Als je zelf mocht kiezen, zou je dan graag in een grote stad of juist 
in een rustige omgeving willen wonen? Waarom wel/niet?

Nu de tentoonstelling City Life van Museum 
Arnhem vanwege het coronavirus gesloten is 
hebben we speciaal voor jou een museumles 
gemaakt die je vanuit huis kunt maken. 

In City Life zoomen internationale kunstenaars in 
op verschillende aspecten van leven, overleven en 
functioneren in almaar groter wordende steden. 
Maak kennis met 6 kunstenaars van City Life en 
ga zelf aan de slag! 

Museumles voor het 
voortgezet onderwijs



Geduldig wacht Martin tot hij de juiste composities voor zijn ogen ziet 
verschijnen. Van situaties die volgens hem de menselijke veerkracht en 
vindingrijkheid treff end illustreren. De foto’s belichten verschillende kenmerken 
van het bestaan in de grote stad, met al zijn mogelijkheden, beperkingen en 
uitdagingen. 

Met zijn serie Metropolis laat Martin zien wat de wereldwijde urbanisatie 
betekent voor mensen die leven in megasteden. De foto’s, maken niet alleen 
de massaliteit en energie van de steden zelf voelbaar, maar ook de manieren 
waarop mensen erin manoeuvreren, leven en functioneren.  Zo vestigt Martin 
de aandacht op het almaar krimpende aantal vierkante meters per persoon 
en de pogingen van mensen om zich openbare plekken toe te eigenen die van 
iedereen en niemand zijn.  

Martin Roemers – Metropolis (2007 - 2015)

Ben jij ooit in een metropool geweest? Zo ja, hoe heb je dat ervaren? 
Zo nee, zou je er graag heen willen?

Hoe legt Martin Roemers de beweging vast in zijn foto’s ? 
(Tip: kijk het fi lmpje terug als je het niet meer weet en bekijk meer foto’s 
van zijn werk Metropolis op Google.) 

Martin moest vaak urenlang wachten tot hij de perfecte foto kon maken. 
Zou jij dat ervoor over hebben?



Speciaal voor City Life maakte Abdulrazaq 2.000 fi guurtjes van hout. Het 
werk verbeeldt het dicht op elkaars huid leven van heel verschillende 
mensen in de moderne wereldstad. Ze zijn uniek in hun uiteenlopende 
emotionele uitdrukkingen en verschijningen, die een voor een met de hand zijn 
aangebracht. Abdulrazaq creëerde bewust eenvoudige vormen zodat het werk 
voor iedereen toegankelijk is en herkenbare uitingen van menselijke emotie 
oproept.  

Abdulrazaq’s inspiratiebron is alles wat hij in het dagelijkse leven ziet, hoort 
en beleeft. Tegenwoordig woont hij in de Nigeriaanse hoofdstad Lagos, 
met ruim 20 miljoen inwoners de grootste stad van het continent en tevens 
een van de snelst groeiende metropolen op aarde. Tot voor kort woonde 
hij lange tijd in Johannesburg, Zuid-Afrika, waar geweldsuitbarstingen tegen 
arbeidsmigranten uit Afrikaanse buurlanden steeds vaker voorkomen en heviger 
worden. Het ongewenst of zogenaamd ‘illegaal’ zijn van mensen in hun nieuwe 
leefomgevingen is iets wat hem sterk aangrijpt en waar hij zich middels zijn 
kunst tegen verzet. Hij hoopt dat zijn werk het publiek zal herinneren aan de 
waarde en onmisbaarheid van wederzijdse menselijke empathie. 

Abdulrazaq Awofeso - Gross Domestic 
Populace (2020)

Welk woord komt er bij jou op bij het zien van dit werk? 

Abdulrazaq hoopt dat dit werk jou er toe zet om je te verplaatsen in 
andermans leven en dat je wat voor elkaar over hebt. Lukt dat bij jou? 
Welke voorbeelden zie je hiervan tijdens de coronacrisis, wereldwijd of 
juist in jouw eigen omgeving? 

Nu jij zoveel mogelijk thuis moet zijn, zit je ook dicht op de huid van de 
mensen met wie je samenleeft. Met hoeveel mensen woon jij in huis en 
hoe voel jij je nu, nu je thuis in quarantaine zit?  



Nadine Stijns – Floating population (2013)

Aan het begin van de jaren tachtig verlieten veel boeren hun plattelandsdorp 
op zoek naar werk in de ontwikkelende steden van China. Deze groep mensen 
van het Chinese platteland wordt de ‘fl oating population’ genoemd.  Ze zijn 
en worden geen permanent gevestigde groep omdat aan hen geen offi  ciële 
huishoudenregistratie wordt verleend in de steden waar zij werken en wonen. 
Leden van de ‘fl oating population’ komen en gaan met de seizoenen. De 
hele ‘fl oating population’ van migrerende werknemers in China bereikte een 
recordniveau van 211 miljoen in 2009. In 2013 werd geschat dat Beijing 20 
miljoen mensen telde, waarvan 7 miljoen deel uitmaakte van de ‘fl oating 
population’. 

Nadine maakte dit werk tijdens haar verschillende reizen naar China tussen 
2009 en 2013. De foto’s maakte ze bij de hoofdingangen van trein- en 
busstations, de belangrijkste verkeersknooppunten van de stad en tonen de 
bagage van migrerende werknemers. 

Waarom wordt deze groep mensen de ‘fl oating population’ genoemd? 

In het fi lmpje wordt gezegd: ‘het werk lijkt vrolijk en kleurrijk, maar is 
aangrijpend en treurig’. Leg dit uit. 

Doordat de ‘fl oating population’ niet staat geregistreerd hebben zij 
geen rechten. Wat zijn jouw rechten hier in Nederland?  

Wat zou jij het meeste missen als je elk jaar het grootste gedeelte van 
het jaar van huis zou zijn voor school?



Michael Wolf -  Tokyo Compression (2010 – 2013)

In 2010 - 2013 keert Michael telkens terug naar hetzelfde perron van een 
metrostation in Tokyo. Dit resulteert in de serie Tokyo Compression. Voor 
deze serie richtte Michael zijn camera op forenzen die tijdens spitsuren tegen 
de beslagen ruiten van de compleet volgestouwde metrowagons werden 
platgedrukt door medereizigers. Steeds als een metro stilhield, drukte Michael 
af. Vanaf de andere kant van het raam, legde hij de gepijnigde gezichten 
van de reizigers vast achter een waas van condens. Maar meer nog dan een 
verbeelding van groot fysiek ongemak, zijn de foto’s getuige van Michael’s 
vertedering en bewondering voor de veerkracht van bewoners van megasteden 
om overeind te blijven. 

Sinds 1994 woonde Michael zelf in de miljoenenstad Hong Kong. Azië zou 
vanaf dat moment zijn werkterrein blijven, zijn grootste inspiratiebron. Zijn 
andere fotoserie, Architecture of Density, bestaat uit foto’s van het volgebouwde 
Hongkong die zo zijn aangesneden dat hemel en horizon ontbreken. Daardoor 
lijken de wolkenkrabbers op abstracte structuren die tot boven de wolken 
reiken, wat voor een even monumentaal als beklemmend en desoriënterend 
eff ect zorgt. Hoewel er vaak vrijwel uitsluitend beton te zien is, weerspiegelt 
de serie de kwetsbaarheid van het individu en gevoelens van ontheemding en 
vervreemding in de wereldstad. 

Verplaats je in de reiziger. Heb je zelf wel eens in een overvolle trein of 
bus gezeten? Kijk je daar door de coronacrisis anders tegenaan? Zou 
je zodra je weer mag reizen instappen in een volle bus?

Herken je bewondering voor de veerkracht van de reizigers zoals 
Michael het als ode vastlegt?

Voor de serie Tokyo Compression maakte Michael ongevraagd foto’s 
van forenzen. Denk je in dat jij een van de gefotografeerde personen 
bent. Wat zou je daarvan vinden?

Bekijk op internet foto’s van de serie Architecture of Density. Hoe 
zou jij je voelen als je in een dergelijke situatie woonde? Wat zijn de 
overeenkomsten en verschillen met jouw woonsituatie? 



Susanne Khalil Yusef - Handala’s (2019 en 2020)

Voor City Life maakte Susanne Khalil Yusef een serie van drie bronzen Handala 
beelden met ballonnen in hun handen. Ook toont ze een serie kleinere, kleurrijk 
glanzende Handala beelden van keramiek. Handala is een door de Palestijnse 
cartoonist Naji al Ali gecreëerde tekening van een tienjarig vluchteling jongetje 
dat niet meer kan groeien sinds de vlucht uit zijn moederland Palestina. Deze 
tekening is in het Midden-Oosten een herkenbaar beeld geworden voor een 
ieder die zijn thuis heeft moeten verlaten en niet meer terug kan keren.
Met het werk refl ecteert Susanne op haar eigen sociale positie. Susanne 
leefde, na uit de Palestijnse stad Jaff a verdreven te zijn, met haar gezin als 
staatloze burger in verschillende Europese landen. Na een lange tijd zonder 
verblijfsvergunning in Nederland te hebben gewoond, kreeg ze er uiteindelijk op 
25-jarige leeftijd een paspoort. 

Met haar werk geeft Susanne uiting aan haar zoektocht naar identiteit en het 
verlangen om haar geschiedenis te begrijpen en te ontdekken. De keramieken 
Handala’s zien eruit als sombere, verdwaalde fi guren. Ze lopen op blote voeten 
en hun haar groeit wild alle kanten op. De bronzen Handala’s staan steeds 
meer rechtop, al voelt dat nog onwennig. In hun hand houden ze ballonnen vast 
met daarop portretten van jongens die nooit een thuis hebben gevonden.

Wat vind je van dit kunstwerk? 

Welke kenmerken heeft het cartoonfi guur Handala? Wat zou de 
cartoonist Naji al Ali hiermee willen zeggen? 

Pas toen Susanne 25 jaar was kreeg zij een paspoort. Wat betekent het 
voor jou om thuis te zijn in een land? 

Nu je de antwoorden hebt gegeven, is je mening over het kunstwerk 
veranderd?



Umut Yasaf - Der Stapel 5, 16 en 17 (2014 - tot 
heden)

Umut woont en werkt in Karlsruhe en Istanbul en werkt sinds 2014 aan een 
ongoing work in progress dat hij Der Stapel noemt. Aanvankelijk omvatte Der 
Stapel het samenvoegen van alle eerdere kunstwerken van de kunstenaar. 
Tekeningen, schilderijen en andere werken op papier werden door Umut in A4 
stapels bijeen gebonden en op steekwagentjes vastgemaakt. Per wagentje 
stapelt en bindt Yasat tot een hoogte van 1,75 meter: zijn eigen lichaamslengte. 
Hij ziet Der Stapel als één uniek kunstwerk, maar om praktische redenen, 
splitst hij het op in kleine eenheden, die Der Stapel 1, Der Stapel 2 etc. worden 
genoemd. 

Umut noemt zichzelf, meer nog dan een kunstenaar, een verzamelaar van 
zijn eigen bestaan in de middelgrote stad Duitse stad Karlsruhe en de Turkse 
metropool Istanbul. Het is een structuur die hij heeft ontwikkeld om alles wat hij 
in zijn stadse leven meemaakt, letterlijk een plek te kunnen geven. Later begon 
Umut behalve papier nog veel meer spullen in Der Stapel te verwerken. Meer en 
minder betekenisvolle objecten, zoals foto’s uit zijn verleden en kleine alledaagse 
gebruiksvoorwerpen, maar ook correspondentie met vrienden, screenshots en 
snapshots, en kleding die hij niet meer draagt. Vanaf het moment dat hij aan 
Der Stapel begon te werken, begon hij ook een minimaal leven te leiden. Alles 
wat hij nodig had, paste in zijn rugzak. 

Vind jij Umut Yasat meer een kunstenaar of een verzamelaar?  
Waarom?

Wat zouden mensen over jou te weten komen als jij van al je spullen 
een stapel zou maken? Wat vind je ervan dat iedereen dat dan zou 
kunnen zien? 

Welke spullen zou jij bewaren, als alles wat je had in een rugtas moest 
passen? Waarom? 



Op de bladzijden hierna vind je drie opdrachten 
waarbij je zelf aan de slag gaat. Kies de opdracht uit 
die jou het meest aanspreekt. Bedenk je liever zelf een 
opdracht bij een van de andere kunstenaars of heb je 
zelf een idee om te laten zien hoe jouw City Life er nu 
uitziet tijdens de coronacrisis? Dat kan natuurlijk ook. 

Vergeet niet je eindresultaten met ons te delen! Stuur het 
naar info@museumarnhem.nl voor 31 mei en schrijf erbij 
wat je hebt gemaakt en waarom. De beste inzendingen 
krijgen een plek in de tentoonstelling zodra we weer 
opengaan voor publiek.

Kies een opdracht



Opdracht 1

Kunstenaar en fotograaf Martin Roemers legt in de serie 
Metropolis de dynamiek van altijd voortrazende steden 
vast. Tijdens de coronacrisis geldt in veel steden een 
lockdown, waardoor steden die nooit stilstaan tot rust 
komen. 

Maak net zoals Martin een beeld van jouw stad! Laat 
in jouw werk zien hoe jouw omgeving eruit ziet tijdens 
corona. Ook nu nog is er beweging: bloemen komen 
tot bloei, bladeren groeien, vogels vliegen rond, de 
postbode is aan het werk. Breng het verstilde landschap 
in beeld met een materiaal naar keuze. Zonder drukte is 
de schoonheid van de stad/natuur mooi te zien. 



Abdulrazaq Awofeso maakte speciaal voor City Life 2000 
fi guurtjes van hout. Met het kleurrijke werk verbeeldt 
Awofeso het dicht op elkaars huid leven van heel 
verschillende mensen in de moderne wereldstad.  Vanaf 
het koor kijken zijn fi guren de bezoekers recht aan. Ze 
zijn uniek in hun uiteenlopende emotionele uitdrukkingen 
en verschijningen, die een voor een met de hand en met 
engelengeduld zijn aangebracht.  

Ga in huis op zoek naar materialen en maak fi guren van 
jouw eigen gezin in quarantaine, net zoals Abdulrazaq 
fi guren maakten. De fi guren mogen van hout, karton, 
of afvalmateriaal zijn, of misschien heb je nog klei of 
papier in huis. Denk ook aan hun expressie. Hoe voelen 
ze zich nu tijdens deze dagen samen in huis? Hierbij 
kun je gebruik maken van hun gezichtsuitdrukking of 
lichaamstaal. Maak een opstelling van de verschillende 
fi guren en fotografeer ze van voren zodat je ze van top 
tot teen kunt zien. 

Opdracht 2



Stel je voor om nu net zoals Umut Yasaf als minimalist 
te gaan leven. En dus te kunnen leven met maar één 
rugzak vol spullen. Wat zou er dan in jouw rugzak zitten? 
Je voetbal of kies je toch voor je laptop? 

Documenteer wat er in je tas gaat, pak hem in en 
houd je strikt aan de regel, 1 dag lang. Gebruik alleen 
datgene wat in je tas zit en houdt dit bij! Je kunt van 
je dag een vlog maken, een tekening maken van je 
rugzak en inhoud of een verhaal schrijven. Hoe beviel 
je dag als minimalist? Gaat het jou ook lukken om 
als minimalist te leven? Of verlang je naar nog meer 
spullen? Maakt het verschil welke spullen je gebruikt nu 
je zoveel mogelijk thuis moet zijn, in vergelijking met de 
normale situatie?

Opdracht 3


