InsideOut Panorama (IOP1) opstelling 2018 in Franeker, 38 x 3.5 meter, gemengde techniek op zeildoek

InsideOUT Panorama - een landschap van stemmingen
een beeldend kunstproject in vijf fasen over de binnenwereld van Baukje Spaltro
een geschilderd panorama en een nieuwe community uit de psychiatrie als kunstwerk
Eerste fase IOP1 was tijdens Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 voor een inclusieve gemeenschap en
tegen het stigma omtrent de psychiatrische problematiek. IOP2 in Amsterdam 2020, IOP3 in Drachten 2020/2021
IOP4 in Amsterdam 2020/2021 en vanaf 2021 IOP5 in Amsterdam

INSIDEOUT Panorama

InsideOUT Panorama IOP1

fotocredits @Stefan van Driest

de opening 8 juni 2018 Groot Lankum, GGZ terrein Franeker

Het geschilderd landschap - InsideOUT Panorama IOP1
Panorama is in 5 gemeenten op 9 locaties geschilderd
door ca. 200 (ex-)psychiatrische cliënten uit heel
Friesland.
Per locatie heb ik een eigen landschapsthema ontworpen. Met een eigen kleurontwerp van de fluor onderlagen.
De basis compositie heb ik ontworpen met de input
van de panoramisten. Elke panoramist heeft een eigen landschapsdetail hierover gemaakt tijdens mijn
Co-creatie
workshops.
Het werkproces heeft de definitieve schildering opgeleverd. Tijdens de laatste fase op de locaties was ik
afwezig. Mijn assistent en kunstenaar CP Berbée heeft
de groepen geassisteerd om een eigen landschap van
stemmingen te schilderen. De losse segmenten zijn
aan elkaar gelast. In de definitieve opstelling in de tent
heb ik, samen met 10 panoramisten, er een geheel
van gemaakt.
Onder: Groot Lankum GGZ Terrein Franeker zonder tent

InsideOUT Panorama IOP1

FRANEKER FPA - segment

Het geschilderd landschap

Forensisch Psychiatrische Afdeling
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Co-Creatie stappen
Baukje Spaltro©

InsideOUT is een community art project op het raakvlak van psychiatrie en beeldende kunst.
Beeldend kunstenaar Baukje Spaltro realiseert samen met ca. 200 (ex-)cliënten uit de
psychiatrie Een landschap van stemmingen geïnspireerd op het Friese landschap.
Gemaakt in 2018 gedurende zes maanden door deelnemers uit heel Friesland. Samen met
dez enieuwe community van panoramisten heb ik in 5 gemeenten en op 9 locaties gewerkt,
Het panorama is 40 meter. bij 3.5 meter groot (inclusief ingang). Het toont de persoonlijke
beleving van de ‘normale’ buitenwereld, het Friese landschap, via de blik van de (ex-) cliënt
Co-Creatie
In een proces van praten, brainstormen, schetsen en schilderen heb ik deelnemers de eigen
waarnemingen op het Friese landschap gevraagd. Deze persoonlijke stemmingen heb ik verwerkt in een totaalontwerp. Elke groep heeft één Fries landschapsthema uitgewerkt; zoals de
meren, de bossen, de horizon, de wolken, de weilanden of het wad. Alle losse segmenten zijn
aan elkaar ‘gelast’ en in een tent af geschilderd tot een landschap van stemmingen, met gele
meren en groene wolken.
Ik werk altijd op fluorondergronden. Deze felle fluor onderlaag dwarsboomt elk vooringenomen plan. Deelnemers moesten uit hun comfort zone om de binnenwereld op het doek te
verbeelden. Deze intuïtieve werkwijze, en het samen schilderen vanuit de eigen binnenwereld,
waren bepalend voor het eindresultaat. Op de volgende pagina’s een toelichting per locatie.

Gesloten afdeling
F.P.A. staat voor Forensisch Psychiatrische Afdeling. Patiënten met (dreigend) delictgedrag én psychiatrische klachten. Dit is een gesloten afdeling van de GGZ Friesland op
het terrein Groot Lankum. Dit houdt in dat patiënten beperkte ‘vrijheden’ hebben.
Patiënten hebben ook een kleine concentratiespanne. Hierdoor is het F.P.A. segment is
smaller dan de andere segmenten, 1.50 in plaats van 5 meter.
Deze groep heeft een kortere werkwijze gevolgd. Deze bestond uit een kennismakingsronde en tevens tekenworkshop en
drie schildersessies op het doek.

InsideOUT toont een onbekende en inspirerende binnenwereld aan het publiek.
Een binnenwereld, als reflectie op de buitenwereld, die normaliter onzichtbaar is. Het is
multidisciplinair en bestaat uit het geschilderd panorama met een speciale soundscape, een
nieuwe community van panoramisten, een gedichtenpad Geluiden uit de Binnenwereld, een
gefilmd docuemten met de verhalen en het ontstaan van InsideOUT.
De InsideOUT gemeenschap bestaat uit kunstenaars, dichters, muzikanten, verslaggevers en
fotografen. We noemen ze Panoramisten. Deze community wil de blik van het publiek op de
buitenwereld verrijken. Hoe kijken we naar onze omgeving, de ander, het landschap en de
psychiatrie. En toont de vele talenten in de psychiatrie en wat (ex-)cliënten samen kunnen.
In de vervolgfasen na IOP1 zullen deze talenten de ruimte krijgen om te schitteren.

Deelnemers uit deze gesloten afdeling
hadden de meeste artistieke vrijheden
gehad. Centraal stond de eigen beleving van het Friese landschap.
Belangrijk was om als groep samen
een overtuigend geheel van te maken.

InsideOUT (IOP1) is een project van Stichting Panorama Fryslân-Franeker 2018.
Het artistiek team uit 2018 bestaat uit:
Thea Gerritsen, initiator en projectleider
Baukje Spaltro, artistiek leider en uitvoerend beeldend kunstenaar
CP Berbée, assistent Baukje Spaltro en beeldend kunstenaar

Deze deelnemers hebben samen
het landschapsthema bepaald.

InsideOUT IOP1 vond plaats tussen 8 juni 2018 en 26 augustus 2018.
Meer informatie via Baukje Spaltro: info@spaltro.nl 0619716114

De fluor onderlaag boycot je plan, je moet je intuïtie volgen om de binnenwereld op het doek te
verbeelden.
Baukje Spaltro

Zo staat erop:
huis-boompje-beestje
de zon
een fierljepper

HEERENVEEN - segment 2

LEEUWARDEN - segment
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Locatie: Atelier Stukje Bij Beetje

Locatie: HegeWier

Co-Creatie stappen

Co-Creatie stappen
Baukje Spaltro©

Baukje Spaltro©

Kennismaking project

Kennismaking project
Gesprekskringen in de hele provincie leverden unieke verhalen en informatie op over het Friese landschap.

Drie Tekenworkshops

individuele woorden groep Heerenveen

Gesprekskringen in de hele provincie leverden unieke verhalen en informatie op over het Friese landschap.

Drie Tekenworkshops

WATERPAS, GEDREVEN, STILTE, SPIN,

individuele woorden groep HegeWier
GROEN, LUCHTPOST WEIDSE, HART
VRIJHEID, ALOMGEVEND, MUZIEK, RUST

ONBESTEMD, KOUD+VREDIG, LICHT,

BLAUW+MEREN, (T)HUIS, WATER, WAD

CULTUUR, THUIS, WERK, WEIDSHEID,

FRIESE PAARD, KOEIEN, LEVEN, BELEVEN

MIST, POMPEBLÊDE, COMPLEET,

GRUTTE PIER, WINTER LANDSCHAP

FRIESE LUCHT, ONTSPANNEN,

ONDERGAANDE ZON

OVERWELDIGEND, VERSTILLING

Drie tekenworkshops over de persoonlijke beleving van het Friese landschap. Met als resultaat per deelnemer:
een individuele bijdrage in de vorm van één persoonlijk geschilderd detail van het Friese landschap en één woord.
Hierboven een selectie van individuele details en woorden van de groep uit Heerenveen.
Hiermee maakte Spaltro per locatie een ontwerp, met elk een kenmerkend aspect van het Friese landschap.
Zoals de meren, de wolken, een strakke horizon, de weidse luchten, de bossen, de weilanden of het wad.

Drie tekenworkshops over de persoonlijke beleving van het Friese landschap. Met als resultaat per deelnemer:
een individuele bijdrage in de vorm van één persoonlijk geschilderd detail van het Friese landschap en één woord.
Hierboven een selectie van individuele details en woorden van de HegeWier groep.
Hiermee maakte Spaltro per locatie een ontwerp, met elk een kenmerkend aspect van het Friese landschap.
Zoals de meren, de wolken, een strakke horizon, de weidse luchten, de bossen, de weilanden of het wad.

Teken- en kleurontwerp Heerenveen: de molen, de maan en het riet

Teken- en kleurontwerp HegeWier- Leeuwarden: het Wad met o.a. Grutte Pier

Vijf Schilderworkshops op locatie en een in de tent

Vijf Schilderworkshops op locatie en een in de tent

Op locatie werkten deelnemers het doek uit met persoonlijke stemmingen. Vervolgens schilderde de groep haar eigen
landschap af in de tent. Hierboven het eindresultaat van de groep uit Heerenveen.

Op locatie werkten deelnemers het doek uit met persoonlijke stemmingen. Vervolgens schilderde de groep haar
eigen landschap af in de tent. Hierboven het eindresultaat van de HegeWier groep.

DRACHTEN - segment
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Locatie: Boerderij PI-Groep

Locatie: Groot Lankum

Co-Creatie stappen

Co-Creatie stappen

Baukje Spaltro©

Baukje Spaltro©

Kennismaking project

Kennismaking project
Gesprekskringen in de hele provincie leveren unieke verhalen en informatie op over het Friese landschap.

Drie Tekenworkshops

FRANEKER - segment

4

Gesprekskringen in de hele provincie leveren unieke verhalen en informatie op over het Friese landschap.
Spaltro heeft dit als informatie en inspiratie gebruikt voor het totaal ontwerp en het eigen segment.

individuele woorden uit Drachten
WEIDSHEID, BLAUW, PAARDRIJDEN

Drie Tekenworkshops

KOU, VRIJHEID 2x, SCHAPEN, BLIJHEID

Alle tekenworkshops hebben veel
materiaal en steekwoorden opgeleverd
over stemmingen en het Friese landschap.

NATUUR, HET STRAND, RUIMTE, HEK
SKÛTSJESEILE, NATUUR, SCHUUR,THUIS
STERRENHEMEL, KLEDERDRACHT,
SEIZOENEN, WANDELEN, VRIJHEID

Drie tekenworkshops over de persoonlijke beleving van het Friese landschap. Deze leverden van elke deelnemer een
individuele bijdrage in de vorm van één persoonlijk geschilderd detail van het Friese landschap en één woord.
Hierboven een selectie van individuele details en woorden van de groep uit Drachten.
Hiermee maakte Spaltro per locatie een ontwerp, met elk een kenmerkend aspect van het Friese landschap.
Zoals de meren, de wolken, een strakke horizon, de weidse luchten, de bossen, de weilanden of het wad.

steekwoorden Baukje Spaltro
BEZIELDE PLEK, BOMEN, VEEL
MENSEN, HISTORISCHE TUIN,
EERSTE NED. GEKKENHUIS,
ZOMER VS WINTER
RUST EN STEMMINGEN

Teken- en kleurontwerp Groot Lankum: de grote oude bomen

Teken- en kleurontwerp Drachten: De eilanden met de vuurtoren
Spaltro ontwerpt elk segmenten. Segment 5 verbeeldt de bezielde plek van het GGZ terrein. Het voormalig hoofdgebouw en eerste gekkenhuis in Nederland: KeningState en de prachtige bomen in de historische tuin.

Schilderen in de tent

Vijf Schilderworkshops op locatie en een in de tent

Spaltro heeft segment 5 op locatie geschilderd: in de tent in de historische tuin van Groot Lankum. Ze heeft snel op de
plek zelf de ziel van de plek verbeeld. De luchtballonnen en de haasjes zijn later door deelnemers toegevoegd.

De fluor onderlaag boycot je plan, je moet je intuïtie volgen om de binnenwereld op het doek te verbeelden.
Op locatie werkten deelnemers het doek uit met persoonlijke stemmingen. Vervolgens schilderde de groep haar eigen
landschap af in de tent. Hierboven het eindresultaat van de groep uit Drachten.

Baukje Spaltro

FRANEKER - segment

LEEUWARDEN - segment
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Locatie: de kapel

Locatie: Mind-Up., Marshallweg

Co-Creatie stappen

Co-Creatie stappen
Baukje Spaltro©

Baukje Spaltro©

Kennismaking project

Kennismaking project
Gesprekskringen in de hele provincie leveren unieke verhalen en informatie op over het Friese landschap.

Drie Tekenworkshops
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individuele woorden groep de Kapel

Gesprekskringen in de hele provincie leveren unieke verhalen en informatie op over het Friese landschap.

Drie Tekenworkshops

FRIESLAND, MOGELIJKHEDEN, RUIMTE

VRIJHEID, RUIMTE, HORIZON 2x, VOGELTJE-

PLAT, RUIMTE, THUIS, BRUG, SAAI, LEEG

OPEN, BLIJDSCHAP, NATUUR 2x, STILTE 2x

HET LEVEN, RUIMTE, UNINSPIRING, RIET,

WEILAND, RUIMTE 2x, ONEINDIG, LIEFDE,

LANDSCHAPPEN, T NOORDER LICHT,

ZONSOPGANG, TRANSCENDENTIE (OVER-

KNOTWILG, WOLKEN, t WAD, ROOFVOGEL,

STIJGEND VD WERKELIJKHEID), VREDE, HELDER

KLIMAAT IN DE WAR, NATURE?!, OVERLE-

BRANDING, HUNDERTWASSER, KLEUR

DEN MENSEN IN DE WOLKEN

Drie tekenworkshops over de persoonlijke beleving van het Friese landschap. Deze leverden van elke deelnemer een
individuele bijdrage in de vorm van één persoonlijk geschilderd detail van het Friese landschap en één woord.
Hierboven een selectie van individuele details en woorden van de groep uit Franeker Kapel.
Hiermee maakte Spaltro per locatie een ontwerp, met elk een kenmerkend aspect van het Friese landschap.
Zoals de meren, de wolken, een strakke horizon, de weidse luchten, de bossen, de weilanden of het wad.

Teken- en kleurontwerp Franeker: het weiland, windmolens, wolken en vogels

Vijf Schilderworkshops op locatie en een in de tent

Op locatie werkten deelnemers het doek uit met persoonlijke stemmingen. Vervolgens schilderde de groep haar eigen
landschap af in de tent. Hierboven het eindresultaat van de Kapel groep uit Franeker.

individuele woorden uit Marshallweg

FRIESE LANDSCHAP, KOE, KUDDE SCHAPEN

Drie tekenworkshops over de persoonlijke beleving van het Friese landschap. Deze leverden van elke deelnemer een
individuele bijdrage in de vorm van één persoonlijk geschilderd detail van het Friese landschap en één woord.
Hierboven een selectie van individuele details en woorden van de Marshallweg groep uit Leeuwarden.
Hiermee maakte Spaltro per locatie een ontwerp, met elk een kenmerkend aspect van het Friese landschap.
Zoals de meren, de wolken, een strakke horizon, de weidse luchten, de bossen, de weilanden of het wad.

Teken- en kleurontwerp Marshallweg: het dichte bos met veel dieren

Vijf Schilderworkshops op locatie en een in de tent

Op locatie werkten deelnemers het doek uit met persoonlijke stemmingen. Vervolgens schilderde de groep haar eigen
landschap af in de tent. Hierboven het eindresultaat van de groep uit MindUp groep uit Leeuwarden.

SNEEK - segment

LEEUWARDEN - segment
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Locatie: Mind-Up, Tingieterstraat

Jelgerhuis, HIC High Intensive Care

Co-Creatie stappen

Co-Creatie stappen
Baukje Spaltro©

Baukje Spaltro©

Kennismaking project
Gesprekskringen in de hele provincie leveren unieke verhalen en informatie op over het Friese landschap.

Drie Tekenworkshops

individuele woorden uit Sneek
ONTDEKKING, DIVERS, RIET, NIEUW

Gesloten afdeling

LUCHTPOST VOETBAL, STILTE, BOS
STRAND, WEIDS, HORIZON, KRACHT,
AARDE, BUS, EUFORIE, TEGENWIND,
ONTDEKKING, HARMONIE,

Drie tekenworkshops over de persoonlijke beleving van het Friese landschap. Deze leverden van elke deelnemer een individuele bijdrage in de vorm van één persoonlijk geschilderd detail van het Friese landschap en één woord.
Hierboven een selectie van individuele details en woorden van de groep uit Sneek.
Hiermee maakte Spaltro per locatie een ontwerp, met elk een kenmerkend aspect van het Friese landschap.
Zoals de meren, de wolken, een strakke horizon, de weidse luchten, de bossen, de weilanden of het wad.

Teken- en kleurontwerp Sneek: natuurgebied Alde Feanen met pompeblêden

Vijf Schilderworkshops op locatie en een in de tent

High Intensive Care (HIC-kliniek) is een afdeling voor mensen die in een acute ernstige psychiatrische
crisis verkeren. Voor hun veiligheid, vanwege ernstige symptomen of een hoge mate van verlies van
zelfcontrole, verblijven patiënten op deze gesloten afdeling. Patiënten hebben vaak een kortere concentratiespanne. Hierdoor is het HIC segment smaller dan de andere segmenten, 1.50 in plaats van 5 meter.
Deze gesloten afdeling heeft een kortere werkwijze gevolgd. Deze bestond uit een
kennismaking ronde en tevens tekenworkshop en drie schildersessies op de afdeling
Ook deze gesloten afdeling
heeft de meeste artistieke
vrijheden gehad.
Centraal stond het schilderen
van de eigen beleving van het
Friese landschap.
Belangrijk was dat elke deelnemer
een eigen detail schilderde.
Zo ontstonden details als:
		edelstenen
		de zon
		bomen
		vlinders
		sterren
		water

Op locatie werken deelnemers het doek uit met persoonlijke stemmingen. Vervolgens wordt de laatste hand dor de groep
zelf in de tent geschilderd. Hierboven het landschap van de groep uit Sneek.

Panoramisten IOP1 Co-creatie sessies in Sneek en Heerenveen

MindUp Sneek

Stukje Bij Beetje Heerenveen

Panoramisten IOP1 een nieuwe community van panoramisten

fotocredits @Stefan van Driest GGZ Freisland

InsideOUT Panorama - The legacy ==> AANRADER
										van Inge Willems en Baukje Spaltro
vimeo.com/314607140
										
een gefilmd document 38 minuten
met het ontstaansproces en persoonlijke verhalen van de panoramisten.

Om het project en de maatschappelijke noodzaak hiervan raad ik aan deze te bekijken tot na de aftiteling

InsideOUT Panorama - HD 360 graden foto
c3lx.nl/insideout/?fbclid=IwAR1PBXQ9T1jGOm6YyWNnnJGD6x1aWhq7QwRKldvTBAUEar7OlDPtTdLU_P0

Omrop Fryslân verslag IOP1 (5 min.)
Panorama + soundscape

youtube.com/watch?v=4XzWh9hbnKc

www.youtube.com/watch?v=uklBQm9TrRU&t=1s

Soundscape Wander Kars & panoramisten

soundcloud.com/baukje-spaltro/wander-kars-productions-panorama-franeker-inside-out

PERS

Omrop Fryslân, De Moane, Drachten Courant e.a.
VPRO website Tegenlicht

TROUW - Rianne Oosterom

Leeuwarder Courant - Rixt Oenema

