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Twee gezichten één portret
De schildering hierboven is gemaakt door Dorien Plaat – beeldend kunstenaar (Gorssel, 2020). Het is een
levensgroot portret van Otto van der Mieden (Den Haag, 1945), poppenspeler, directeur en conservator
van het in 1984 opgerichte Poppenspe(e)lmuseum. Otto kijkt naar Pulcinella (spreek uit: poeltsjienella),
de hoofdpersoon in de Napolitaanse poppenkast. De kluchtige en zwartgemaskerde Pulcinella is de
zestiende-eeuwse stamvader van de oud-Hollandse Jan Klaassen, de Engelse Mr Punch (spreek
uit: puntsj, de u bijna als een a), Polichinelle (spreek uit: poliesjienel) uit Frankrijk en vele
anderen. Zijn nakomelingen worden altijd in bonte kostuums uitgedost, maar Pulcinella
draagt een wit pak met een slappe muts.

Two faces one portrait
Visual artist Dorien Plaat painted this portrait in January 2020. It is a lifesize portrayal of Pulcinella (hand
puppet) and puppeteer Otto van der Mieden (The Hague, 1945), director-curator of the Dutch Poppenspe(e)lmuseum (Puppetry Museum), which was established in 1984. The comical Pulcinella – the
main character of Neapolitan puppet theatre – wears a black mask. He is the sixteenth-century
forefather of the traditional Dutch Jan Klaassen, the English Mr Punch, the French Polichinelle
and many others. His descendants are always dressed in colourful costumes, while Pulcinella
wears a white suit and a floppy hat.
Doepak is een educatieve uitgave over het (volks)poppentheater voor jong en oud. In deze kruimelkrant en -krabbel lees je wat er allemaal te doen is in het Poppenspe(e)lmuseum. Doepak est une publication éducative
en langue néerlandaise qui donne beaucoup d’informations sur les coulisses du théâtre de marionnettes populaire. Doepak ist eine Zeitung für Jung und Alt über das (Volks)Puppentheater. Doepak is a cheerful, educational and colourful Dutch-language newsletter packed with background information about folk and mainstream puppet theatre. Doepak presents some unusual theatre forms, far beyond the confines of our own fantasy!
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Schilderij/Painting
Otto van der Mieden met/with Pulcinella
Kunstenaar/Visual artist: Dorien Plaat – Gorssel (januari/January 2020).
Acryl schilderij/Acrylic painting (60 x 60 cm).
Pulcinella-figuur/figure: L’Ateyer de Guignol – Lyon (ca. 1980).
Handpop/Hand puppet.
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