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EXPANDING ANIMATION brengt zes  animatie-installaties op vaak verrassende plekken in de stad. 
Als een beetje wandeling  je niet afschrikt, dan is alles op loopafstand te bekijken. Kom je van buiten 
de stad, of ben je liever lui dan moe? Huur een OV-fiets, begin of eindig bij het Stadskantoor  aan de 
westkant van het Centraal Station en maak je eigen route door de binnenstad van Utrecht.  
Wat kun je dan verwachten? Voor een indruk licht ik drie animatie-installaties voor je uit. 
 
PATTERNS OF MOTION II (van Erdal Inci) kun je op twee plekken in de stad plots voor je neus zien: als 
je  in de hal van het nieuwe Stadskantoor naar rechts kijkt, of als je bij binnenkomst in het Louis 
Hartlooper Complex (LHC) naar links draait. Van een afstand zie je eerst bewegende geometrische 
patronen. Een ‘loop’ met een hypnotiserende werking die je het beeld in zuigt. Dan zie je ineens dat 
het mensen zijn die de patronen vormen. Wow! Het lijkt wel een dans met een eigen ritme waarnaar 
je blijft kijken. Door je oogharen gezien worden de mensen weer dingen in het patroon. Een 
ogenschijnlijk simpel gegeven, maar superstrak uitgevoerd. Dus moet je irritant lang wachten op je 
paspoort of een kaartje? Richt je blik op dit werk en je bent zo weer ‘chill’. 
 
METEOR SONATA (van Shiwei Ding)zie je in de Tuinzaal, de nieuwe locatie van het Centraal Museum, 
op kruipafstand van het LHC. Hier betreed je een ruimte met een installatie waar je even voor moet 
gaan zitten. Je wordt onderdeel van een langzaam verschuivende galaxy.  Als je je ogen beweegt of 
knippert, zie je steeds meer kleuren verschijnen in deze wereld vol abstracte meteorieten? planeten? 
Ja wat eigenlijk? Check daarvoor het verhaal achter het ontstaan, bijvoorbeeld in dit filmpje waarin je 
de kunstenaar aan het werk ziet. Dan zie je een fysiek monnikenwerk  voor de ‘making of’ die je 
vooraf nooit zou vermoeden. Dat maakt het werk voor mij extra fascinerend. 
 
Last but not least, ga even langs de Oude Hortus. Prachtige plek op zich, met de installatie MR SEA 
(van Xue Geng).  Voor wie deze vorig jaar heeft gemist: een pareltje van porselein!  
 
Meer info? Op alle Expanding Animation locaties ligt een gratis boekje met achtergrond verhalen. 
Expand your horizon & Enjoy the journey! 
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https://vimeo.com/153067643

