DRACHTEN

AMSTERDAM

Ik ben in 1864 in Drachten
geboren. Ik kom uit een heel
eenvoudig gezin. Nu ik een
beroemd kunstenaar ben, heb ik
genoeg geld om een mooi huis
voor mijn ouders te kopen in De
Knipe. Tot die tijd wonen zij nog
altijd op het kleine scheepje,
waar ik geboren en getogen ben.

Als kleine jongen, kan ik al
prachtig houtsnijwerk maken.
Dat ziet mijn schoolmeester.
Hij zorgt ervoor dat rijke
mensen mij helpen. Zij betalen
mijn studie aan een speciale
school in Amsterdam. Zo kan
ik vanaf mijn 14e mijn talent
voor beeldhouwen verder
ontwikkelen.

PA R Ĳ S

ROME

Op mijn 19e mag ik van mijn
rijke weldoeners doorleren
in het buitenland. Dat is heel
erg uitzonderlijk in mijn tijd.
Maar ik wil graag naar de beste
opleiding in heel Europa. En dat
is de kunstacademie in Parijs,
de hoofdstad van Frankrijk.

Het grootste deel van mijn leven
breng ik in Italië door. Daar
kom ik terecht doordat ik een
wedstrijd win: de Prix de Rome.
Die prijs houdt in dat ik 4 jaar
gratis in Rome mag wonen en
werken, om het vak nog beter te
leren. Het beeld waarmee ik de
wedstrijd win heet Stroomnimf.

ZIEK

I N S P I R AT I E

Wanneer ik 21 jaar oud ben,
word ik ernstig ziek. Ik krijg
tuberculose of TBC. Daar gaan
vroeger veel mensen aan dood,
dus het is nog spannend hoe het
voor mij aﬂoopt. Ik overleef
het, maar mijn gezondheid is
nooit meer hetzelfde. Ik word
er blijvend invalide van en ik
overlijd vrij jong.

Ik laat mij in mijn werk
inspireren door klassieke ideeën
over schoonheid van de oude
Grieken en Romeinen. Maar ik
geef er wel mijn eigen draai aan.
Ik geef mensen zo puur, sober en
realistisch mogelijk weer met
mijn kunst. Een bekend werk is
Famke, dat ik in 1894 op mijn 30e
maak.

EERVOLLE
OPDRACHT

WEDDENSCHAP

In Nederland weet rond 1900
iedereen wie ik ben. Dat komt
door een bijzondere opdracht. Ik
mag namelijk een portret maken
van onze koningin Wilhelmina.
Deze afbeelding komt op het
Nederlandse geld terecht, dat
wij in mijn tijd gebruiken:
de gulden.

Tijdens mijn studie wordt een
nieuwe kunststijl populair:
Expressionisme. Dit laat zien hoe
iemand die geportretteerd wordt
zich voelt. Ik vind het niks en ga
er niet aan meedoen. Maar mijn
vrienden wedden dat ik zoiets
niet kan. Het tegendeel bewijs
ik met het beeld Gebed van de
Ongelukkige.

LEVENSWERK

TERUG IN
NEDERLAND

In Leeuwarden kun je mijn
levenswerk bekijken. Het zijn
5 marmeren beelden, waarmee
ik laat zien hoe ik denk dat een
kunstenaar kunst maakt. De
beelden staan in een gebouw dat
ik er speciaal voor ontworpen
heb: een tempel. Helaas heb
ik het nooit gezien: ik sterf
voordat het af is.

In de zomer is het erg heet in
Rome. Daarom ga ik dan vaak
naar Nederland. Zo kan ik mijn
ouders bezoeken en kan ik met
Nederlandse klanten afspraken
maken over nieuwe opdrachten.
De kranten schrijven er zelfs
over: onze Pier uit Rome is weer
in het land! Ik ben dus best wel
beroemd.

OVERLEDEN

UNIEK

Ik ben nog maar 55 jaar oud
wanneer ik overlijd. Ik lig
begraven op de protestantse
begraafplaats van Rome. Tijdens
mijn begrafenis zijn er, volgens
mijn laatste wens, geen bloemen
en toespraken. Ook koos ik voor
een sobere witte grafsteen, met
de tekst: Pier Pander.
20 juni 1864. 6 sept. 1919.

Ik ben de eerste kunstenaar
in Nederland waar een heel
museum aan is gewijd. Dit
museum gaat dus alleen over
mijn leven en werk. Het is
in 1954 geopend, 35 jaar na
mijn dood. Het Pier Pander
Museum staat in Leeuwarden,
de hoofdstad van de provincie
Fryslân waar ik geboren ben.

SCHEEPJE

TALENT

KUNSTACADEMIE

STROOMNIMF

INVALIDE

FAMKE

GULDEN

GEBED VAN DE
ONGELUKKIGE

TEMPEL

BEROEMD

GRAFSTEEN

PIER PANDER
MUSEUM

- SPELREGELS •

HET SPEL BESTAAT UIT 24 KAARTJES
VERDEELD OVER 2 STAPELS: 12 X INFORMATIE EN 12 X EEN AFBEELDING.

•

HET DOEL IS OM EEN MATCH TE VINDEN TUSSEN 1 INFORMATIEKAARTJE
EN 1 AFBEELDINGENKAARTJE.

•

SCHUD DE 2 STAPELS APART VAN ELKAAR. LEG DE INFORMATIEKAARTJES
OP DE KOP LINKS OP TAFEL EN DE
AFBEELDINGEN RECHTS.

•

DE 1E SPELER DRAAIT 2 KAARTJES
OM: 1 X INFORMATIE EN 1 X AFBEELDING.

•

INFORMATIEKAARTJES WORDEN
VOORGELEZEN, ZODAT MEDESPELERS
OOK WETEN WAT EROP STAAT.

•

FOUTE MATCH: DRAAI BEIDE KAARTJES WEER OM EN DE VOLGENDE SPELER IS AAN DE BEURT.

•

GOEDE MATCH: JE MAG BEIDE KAARTJES HOUDEN EN NOG EEN KEER PROBEREN.

•

DIEGENE DIE DE MEESTE PAREN VERZAMELT WINT HET SPEL.

•

MEER UITDAGING GEWENST? SCHUD
ALLE KAARTJES DOOR ELKAAR EN LEG
ZE OOK DOOR ELKAAR OP TAFEL.

Dit spel is - in opdracht van het HCL - bedacht en
ontworpen door Dario Troiano, Marleen Postma,
Max Schippers, Frank Tijs en Juan Martín Gómez,
studenten Communication & Multimedia Design.

