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Twee portretten
Aan beeldend kunstenaar Helena Hoogenraad (2021) verstrekten wij de opdracht voor het realiseren
van twee kunstenaarsportretten: poppenspeler met een op hem gelijkende pop en op zijn linkerhand Guignol uit Lyon, en de poppenspeler in de gedaante van een Javaanse dalang met de
oud-Hollandse Jan Klaassen als wayang-kulitfiguur.

Two portraits
We have commissioned visual artist Helena Hoogenraad (2021) to create two artist’s portraits:
a puppeteer with a puppet that looks like him and Guignol from Lyon on his left hand, and
the puppeteer resembling a Javanese dalang with the traditional Dutch Jan Klaassen
puppet as a wayang kulit figure.
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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Kunstenaarsportretten – Artist’s portraits
Afbeeldingen – twee portretten
‘Ode aan M’: portret van poppenspeler en Poppenspe(e)lmuseumdirecteur Otto van der Mieden
met op de rechterhand zijn evenbeeld. De handpop draagt een wit overhemd en een tuinbroek. Op zijn linkerhand heeft Otto de Franse handpop Guignol. Deze figuur uit Lyon
heeft op zijn hoofd een bonnet – een kapmutsje. Over zijn gilet – mouwloos vest –
draagt hij een bruine pandjesjas met goudkleurige knopen.
‘Tableaux lumineux’: portret van Otto als Indonesische dalang. Op zijn hoofd een blangkon
–Javaans hoofddeksel. Als jasje draagt hij een kebaja. In zijn handen een gestileerde en
gebochelde Jan Klaassen. Deze lederen figuur heeft een typisch Javaans snorretje. Op
zijn hoofd draagt de wayang-kulitpop een naar voren hangende puntmuts.
Acryl-/olieverfschilderij op doek (Amsterdam).
Pictures – two portraits
‘Tribute to M’: a portrait of puppeteer and Puppetry Museum director Otto van der Mieden
with a hand puppet that looks like him on his right hand, which is wearing a white shirt
and dungarees. Otto has Guignol - a French hand puppet - sitting on his left hand.
This character from Lyon has a bonnet - a brimless cap - on his head and is
wearing a brown tailcoat with gold-coloured buttons on top of his
waistcoat - a sleeveless vest.
‘Tableaux lumineux’: a portrait of Otto as an Indonesian dalang (puppeteer) with a blangkon
- typical Javanese headdress - on his head. He is wearing a kebaja, a jacket-blouse, and is
holding a stylised hunch-backed Jan Klaassen (Mr Punch in England) in his hands. This
leather wayang kulit puppet has a typical Javanese moustache and wears a pointed
cap tilting forward on his head. Acrylic/oil painting on canvas (Amsterdam).
Hyperlinks
https://dutchpuppetrymuseumcollection.com/pdf/NostalgieOvdMhedenenverleden.pdf
https://dutchpuppetrymuseumcollection.com/pdf/Doepak278e.pdf
https://dutchpuppetrymuseumcollection.com/pdf/Doepak280e.pdf
https://dutchpuppetrymuseumcollection.com/pdf/Doepak294e.pdf
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