
Marcos Castro
Era una noche lluviosa, pero no 
era de noche ni estaba lloviendo

De kunstenaar Marcos Castro deed diepgravend onderzoek 
naar de betekenis van de kleur blauw in zijn geboorteland 
Mexico. Zijn kunstwerken bestaan uit grote wandschilderingen 
die vaak verwijzen naar de geschiedenis van Mexico. Op de  
foto in deze opdracht zie je de wandschildering die Castro 
maakte in de tentoonstellingsruimte van Witte de With 
Center for Contemporary Art. Deze blauwe schildering is 
ongeveer 28 meter lang en is verdeeld over drie muren in 
de kleur blauw. Samen met zijn assistent werkte Castro 
veertien dagen aaneengesloten aan dit kunstwerk. Castro 
schetst eerst met potlood op de muur om er vervolgens met 
de vrije hand overheen te schilderen. Met dit werk probeert 
Castro de bestaande geschiedenis van Mexico om te zetten in 
nieuwe verhalen waarmee iedereen zich kan verbinden. De 
muurschildering verwijst ook naar de hedendaagse kunst van 
Mexico, waarin muurschilderingen op de straat een belangrijk 
onderdeel zijn van het dagelijks leven. Het is vergelijkbaar met 
bijvoorbeeld graffiti, wat op dezelfde manier laat zien hoe je 
door middel van kunst, verhalen kan vertellen in de stad. 

Marcos Castro, Era una noche lluviosa, pero no era de noche ni estaba lloviendo [Het was een 

regenachtige avond, maar het was noch avond noch regende het], 2020. Fotograaf: Kristien Daem.
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Bekijk de afbeelding van het werk van Castro goed, zoom in en uit om de 
details in je op te nemen. Pak een pen, print deze pagina uit of gebruik een 
leeg vel papier.  

Castro herschrijft in zijn schilderingen de geschiedenis van zijn geboorteland Mexico en de kleur 
blauw. In de oude Mexicaanse cultuur staat de kleur blauw onder andere voor de helende kracht 
van water. Welke betekenis heeft de kleur blauw voor jou? 

Marcos Castro
Era una noche lluviosa, pero no era de noche ni estaba lloviendo
[Het was een regenachtige avond, maar het was noch avond noch 
regende het]

In het Engels schrijven mag 
ook, zo kunnen we dit ook 
aan de kunstenaar laten lezen. 

Inspiratie nodig? Dit zijn 
woorden die je misschien 
verder kunnen helpen:
blauw, tijdelijk, licht, storm, 
diepte, zee.

Wij nodigen je uit om mee te schrijven aan het grote verhaal geïnspireerd op de muurschildering 
van Castro. Ga naar de site, bekijk onderaan de activiteitenpagina onder het kopje van Castro 
de verhalen van je voorgangers, kies er eentje uit en schrijf in je eigen stijl een reactie hierop die 
bijdraagt aan het grote verhaal. Vergeet stap 3 niet!

Concept & ontwikkeling:  
Emmelie Mijs & Veronika Babayan
Ontwerp: Loes Verstappen
© 2020 Witte de With Center for 
Contemporary Art, Rotterdam. 
Witte de With wordt ondersteund 
door de Gemeente Rotterdam en het 
Ministerie van OCW. Dit project wordt 
mede mogelijk gemaakt door Fonds 21.

1

2

TIP! 

Maak een foto van jouw 
verhaal en stuur deze met een 
titel, je naam en leeftijd naar 
activiteiten@wdw.nl, dan 
plaatsen wij jouw verhaal in 
de verzameling van verhalen 
op de website. 
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