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Je ontmoet dit jaar alweer de 4e editie van Expanding Animation. Ontmoeten ja, want  het is voor dit 
programma kenmerkend dat het soms zomaar in je blikveld opdoemt, op een plek waar je het niet 
direct verwacht, zoals het oude Stadhuis of het nieuwe Stadskantoor. Of op zolder bij de Oude Oude 
Hortus, waar je anders alleen door de kassen en de tuin struint. Expanding Animation  is voor de 
kijker ook Expanding your Perception. Bij een aantal van de installaties, want dat zijn het,  onderga je 
als kijker het project, dat intensiveert de beleving. Dat maakt het de moeite waard. 
 Ik loop met je langs een selectie. 
 
Stadhuis 
Als je voor een korte indruk gaat, loop dan het oude Stadhuis binnen. Links na de ingang staat een 
scherm waarop 2  installaties van Mateusz  Sadowski, It Takes Time en The Resonance worden 
getoond. Speelse stop-motion fimpjes waarin hij met papier en karton een abstracte verhaallijn 
vormgeeft. Niet te moeilijk, een goeie instapper zogezegd. 
 
Universiteitsmuseum (Oude Hortus) 
Wil je een stapje verder, pak dan de Oude Hortus. Daar heb je op de 1e verdieping de Chinese 
schaduwpoppen van Serge Onnen uit zijn film Cloacinae. De presentatie is als een mini-expo. Op 
zolder zijn 3 filmpjes van Marko Tadic, elk in een apart ‘kastje’ te zien. Al tekenend bouwt hij kleine 
beeldverhalen voor je op, vergezeld van geluid of spoken word. 
 
Nicolaïkerk 
Ga je voor veel? Kies dan de Nicolaïkerk, daar heb je 4 installaties te pakken (ingang via de Tuinzaal). 
Ik pik er de meest poëtische uit. Bij The Views van Shaoxiong Chen sta je tussen de ronde 
projectieschermen in zwart/wit waar soms een vogel op zijn tak verspringt.  Of ga zitten bij Dissolve 
van Gerco de Ruijter. Een monumentaal panorama om bij te onthaasten. 
 
Tuinzaal (Centraal Museum) 
Last but not least is Nothing van Chao Wu/Weilun XIA in de Tuinzaal. Hier ben je echt onderdeel van 
de installatie. Plof in een zitzak en geef je over aan de wisselend ongepolijste en fantasierijk 
bewerkte beelden over China die hier aan je voorbijtrekken.  
 
Veel plezier! 
 

Meer weten? Check https://www.haff.nl/festival/expanding-animation of bekijk de uitgebreide flyer 
die bij alle locaties ligt. 
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