
Enkele kunstenaars:  
 
Dirk Brossé (1960) is in de eerste plaats componist. Hij schreef liederen, kamermuziek en 
symfonische werken die worden uitgevoerd en opgenomen in meer dan 40 landen. Speciaal voor de 
tentoonstelling componeerde hij ‘...each man in his night, moves towards his light...’.  

 
Sarah Vanagt (1976) maakt documentaires, video-installaties en foto's, waarin ze haar interesse voor 
geschiedenis combineert met die voor (het ontstaan van) cinema. 

Ash Tree, de video-installatie in de tentoonstelling, is gefilmd op de St. Pancras Old Churchard, naast 
het St. Pancras Station in Londen.. 

Mary Shelley (1797-1851), de auteur van Frankenstein, was vaak te vinden op deze begraafplaats. 
Haar moeder, de feministische Mary Wollstonecraft, stierf in het kraambed en werd hier begraven. 
Samen met haar vader, bezocht Mary als kind regelmatig het graf van haar moeder. Het verhaal gaat 
dat de kleine Mary, die nooit naar school ging, het alfabet op dit kerkhof leerde door de inscripties 
op de graven te lezen. 

Teresa Margolles (1963) is een Mexicaanse kunstenares die met sculpturale installaties en 
performance de fysieke werkelijkheid en materialiteit van de dood op de voorgrond brengt.  

Désirée Dolron (1963) is als Nederlands fotografe vooral bekend door haar reisreportages. Daarnaast 
maakt ze ook series met geënsceneerde foto’s. In Xteriors bootst ze met haar foto's bekende 
schilderstijlen en schilderijen na. Door digitale aanpassingen worden de foto’s zo dicht mogelijk bij de 
veelal mysterieuze uitstraling van de schilderijen gebracht. 

Oscar Muňoz (1951) verkent in zijn werk de relatie tussen beeld en geheugen. In zijn werk vervagen 
de grenzen tussen fotografie, grafiek, tekeningen, installaties, video en beeldhouwkunst.  

Jacques Callot (1592 - 1635) was een Franse kunstschilder, tekenaar en graveur. Hij inspireerde 
zowel Georges de La Tour als de jonge Rembrandt.  

Joke van Leeuwen (1952), Nederlands auteur voor kinderen en volwassenen, dichter, illustrator en 
cabaretière. Speciaal voor de tentoonstelling bewerkte zij een fragment uit het haar boek ‘Het Feest 
van het begin’ dat in de tentoonstelling is te horen. 

Griet Op de Beeck (1973) is een Vlaamse auteur en columnist. Voor de Verhalen voor het sterven 
gaan, een boek dat Marc Cosyns in 2014 samenstelde met verhalen over de dood en sterven, schreef 
ze Woorden en waarvoor ze dienen. Dit verhaal las ze speciaal voor deze tentoonstelling in. 

Ary Scheffer (1795 - 1858) was een Nederlands-Frans romantisch kunstschilder. Vanaf 1830 
veranderen de hoofdthema's van zijn schilderijen van portretten en interieurs naar Bijbelse en 
literaire voorstellingen.  
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