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eze activiteit  of pak een wit vel papier en een potlood.  



Wie Kunstinstituut Melly binnenstapt en naar de tweede verdieping gaat, vindt 
daar een grote ruimte waarvan de muren gevuld zijn met meer dan veertig 
schilderijen. Deze schilderijen zijn gemaakt door de kunstenaar Pablo Castañeda. 
De kunstenaar woont in Mexico in een stad met de naam Mexicali. Deze stad is 
een grensstad, dit betekent dat de rand van de stad zich precies op de landsgrens 
tussen Mexico en de Verenigde Staten bevindt. De kunstenaar maakt zijn 
kunstwerken in deze stad en gebruikt wat hij om zich heen ziet in zijn schilderijen. 
Ook het landschap om de stad heen, de mensen en de vrienden van de kunstenaar 
komen vaak terug in zijn kunstwerken. Voor de kunstenaar is schilderen de 
krachtigste manier om te laten zien wie hij is.

Pablo Castañeda

Ficción y desierto en la fronter (Fiction and dessert at the border), 2022.



De titel van de 
tentoonstelling Grens 
autoficties betekent dat 
de schilderijen van de 
kunstenaar over zichzelf 
gaan maar ook over de 
wereld om hem heen. Hoe is 
het om zo dicht bij de grens 
te wonen? Stel je voor dat je 
huis bijvoorbeeld in Mexico 
staat, maar dat je school in 
de Verenigde Staten staat en 
dat je elke dag met de bus de 
grens moet oversteken en je 
paspoort moet laten zien.
 
In de tentoonstelling zijn 
meer dan veertig schilderijen 
en een muurschildering te 
zien. De schilderijen hangen  
in thema’s bij elkaar. Zo is 
er een groep schilderijen 
te vinden die allemaal gaan 
over het thema woestijn 
of het thema grenzen. 
Symbolen van reizen, 
nachtlandschappen en 
politieke machten zijn enkele 
van de andere thema's die in 
de tentoonstelling worden 
verkend.

Bekijk de vier schilderijen 
op deze pagina met 
aandacht. In de cirkels 
staan verschillende thema’s 
die in de tentoonstelling 
voorkomen.
 
1a. 
Zet nu lijnen tussen deze 
thema’s en de schilderijen 
waarvan je denkt dat die 
bij elkaar passen. Als je 
niet weet wat een woord 
betekent mag je dit op  
het internet opzoeken.
 
1b. 
Vul de lege cirkels in met 
woorden die je zelf bedenkt 
en die je bij de schilderijen 
vindt passen.
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El departamento (The Apartment), 2018.

Alegoría de la fe (Allegory of Faith), 2020.

A la manifestación 3: La caída (To the demonstration 3: The Fall), 2014.

Frontera 4 (Border 4), 2019.



Beeld als taal

De kunstenaar Pablo 
Castañeda is doof 
geboren. Hij kan niet 
horen en daardoor ook 
niet spreken. Beelden zijn 
hierdoor extra belangrijk 
voor de kunstenaar. Door 
schilderijen te maken heeft 
hij een eigen taal gevonden 
om mee te communiceren. 
Veel van de schilderijen  
zijn geschilderd in zwart,  
wit en grijstinten. Soms 
lijken de schilderijen ook  
op foto’s en is het lastig te 
zien of iets geschilderd  
of gefotografeerd is.  
Voor de tentoonstelling bij 
Kunstinstituut Melly maakte 
de kunstenaar naast de 
veertig schilderijen ook een 
muurschildering. Hierboven 
zie je een afbeelding van de 
muurschildering.

Bekijk de afbeelding van 
de muurschildering met 
aandacht. Het landschap 
dat je ziet, is de woestijn 
rondom de stad waar de 
kunstenaar woont.

2. 
Bedenk nu de eerste drie 
zinnen van het begin van 
een verhaal dat zich in dit 
landschap zou kunnen 
afspelen. Schrijf deze op in 
de ruimte hiernaast.

Ficción y desierto en la fronter (Fiction and dessert at the border), 2022.



Je omgeving als kunstwerk

3a. 
In welk land, stad of dorp 
woon jij? Schrijf jouw 
antwoord in het vlak op de 
volgende pagina.
 
3b. 
Wat vind je het meest 
bijzondere aan de omgeving 
waar je woont? Denk hierbij 
aan de mensen om je heen, 
de gebouwen, het landschap 
of de natuur en schrijf  
twee kenmerken op de 
volgende pagina.
 
3c. 
Kies nu een kleur uit die het 
best past bij je omgeving en 
schrijf deze op in het vlak op 
de volgende pagina.
 
3d. 
Heb je een herinnering die 
plaatsvond in je omgeving? 
Dit kan een grappige, leuke, 
verdrietige of misschien wel 
moeilijke gebeurtenis zijn. 
Beschrijf deze in de ruimte 
links onder op deze pagina.
 
3e. 
Maak nu in het grote vlak 
op de volgende pagina een 
tekening of schilderij van de 
gebeurtenis in de kleur die je 
eerder hebt opgeschreven. 
Je mag ook plaatjes uit 
tijdschriften of andere 
materialen die je misschien 
bij de hand heb gebruiken.
 
3f. 
Maak een foto van je 
tekening met je telefoon en 
mail deze naar activiteiten@
kunstinstituutmelly.nl. We 
zullen de afbeelding van je 
kunstwerk plaatsen op de 
website. 
 

Tip! Inspiratie nodig?  
Klik dan op deze link.

De stad waar Pablo 
Castañeda woont is in trek 
bij mensen die de grens van 
Mexico naar de Verenigde 
Staten over willen steken. 
De Verenigde Staten werd 
door de mensen die in 
Mexico wonen lang het 
land van mogelijkheden 
genoemd. Gebeurtenissen 
die de kunstenaar ziet en 
meemaakt verwerkt hij in 
zijn schilderijen. Nu gaan 
we kijken naar onze eigen 
omgeving en een kunstwerk 
maken wat deze omgeving 
verbeeld.

3d. jouw herinnering:

Paisaje montañoso 3: Red Beetle (Mountainous Landscape 3: Red Beetle), 2014.

Simulacro 14: Sin luz (Simulacrum 14: No light), 2009.
Simulacro 15: Carretera imposible (Simulacrum 15: Impossible Highway), 2009.

Simulacro 21: Locura en la ciudad (Simulacrum 21: Madness in the city), 2010.
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Je omgeving als kunstwerk
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3a. jouw land en stad of dorp:

3b. twee bijzondere kenmerken 
van jouw omgeving:

3c. de kleur van
jouw omgeving:

3d. jouw tekening,
schilderij of collage:
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