
De Mix Nederland is een duo tentoonstelling waarin historische 
fotocollecties een inspiratiebron zijn voor hedendaagse fotografen. ‘Ritme in 
de Polder’ toont nieuw werk van Paul Brouns, geïnspireerd op het oeuvre van 
Ger Dekkers. Beide aangetrokken door het mensgemaakte landschap, waarin 
standpunt, sequentie en ritme een belangrijke rol spelen. 

Special voor deze tentoonstelling selecteerde Brouns een aantal extra 
beelden, waarvan alle locaties te vinden zijn op de route van en naar 
Kunstlinie.  De wandeling begint op station Almere Centrum en zal zich via 
een aantal tussenstops vervolgen naar Kunstlinie. 

De Mix Nederland is een initiatief van Stichting Beeldmix samen met NS, 
ProRail en Kunstlinie.

Het Stadsforum gaat over Almere, weergegeven door de kracht van kunst. 
Kunst in de breedst mogelijke zin. Een tentoonstelling van een upcoming 
lokale kunstenaar, een documentaire over een sociaal maatschappelijk 
thema uit de stad, samenkomst van communities of een talk van een 
architect over duurzaamheid of urban planning. Met het Stadsforum biedt 
Kunstlinie ruimte buiten de gebaande paden.  Divers, inclusief en hedendaags.
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Locatie: The Wave 

“Dit opvallende golfvormige gebouw is een dankbaar onderwerp voor 
fotografen. Ik wilde het allang een keer vanaf het nabije water in beeld 
brengen, zodat de gordeldierachtige gevelpanelen tevens in de 
refl ectie te zien zijn. Liggend op de rand van een steiger, met mijn 
hoofd vlak boven het water en wachtend tot de wind ging liggen, kon 
ik uiteindelijk deze foto maken. Wel heb ik nog een (voor mij storend) 
element verwijderd; de rij ramen van een parkeergarage onder het 
gebouw en net boven de waterlijn.” - Paul Brouns
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Locatie: busplein / Schoutstraat 

“De rechthoekige betonnen toren vlak naast het busstation, heb ik van 
alle vier de hoeken gefotografeerd. Ik stond steeds precies midden 
voor elke hoek en op eenzelfde afstand waarbij de bovenkant in beeld 
90o was. In de computer kon ik hierdoor de vier hoeken bij elkaar laten 
komen in een symmetrische X-vorm. Door op deze manier te spelen 
met perspectief word je als kijker op het verkeerde been gezet.” 
- Paul Brouns

Locatie: bankierbaan langs busbaan

“In dit beeld wilde ik de ritmische herhaling van 
de balkons, steeds in een andere kleur, zo dicht 
mogelijkop elkaar in beeld brengen. Hiervoor 
keek ik vanaf het busplein langs de gevels aan de 
busbaan. Door gebruik te maken van een telelens 
kon ik bereiken wat ik graag wilde zien, zonder 
veel afleidende omgeving. Hierdoor ontstaat een 
mooi, bijna abstract beeld met steeds 
smaller wordende kleurbanen, de diepte in.” - 
Paul Brouns

Locatie: Blekerstraat 

“In een zijstraatje van de Passage bevindt zich 
dit appartementencomplex. Ik werd direct 
aangetrokken door de ritmische, gegolfde panelen 
in mooie rustgevende, gedempte tinten. Omdat ik 
bij het fotograferen naar boven keek, moest het 
perspectief worden gecorrigeerd in Photoshop. 
Hierdoor lijkt het alsof het gebouw recht van voren 
is gefotografeerd. Tegenwoordig heb ik een speciale 
lens die dit ter plekke kan doen. Ook heb ik voor 
de compositiemeerdere foto’s gecombineerd en 
daarmee het gebouw hoger gemaakt dan in 
werkelijkheid.” - Paul Brouns

Locatie: achterzijde Bottelaarspassage langs 
Spoordreef

“Op de parkeerplaats langs de Spoordreef zijn 
op de begane grond gekleurde deuren te zien 
omlijst door een donkergrijze bakstenen muur. 
In deze deuren zag ik het ideale materiaal 
om een boeiende compositie te maken. Ik heb 
ze samengebracht op meerdere niveau’s en 
de kleuren op een speelse manier laten 
verspringen. Hierdoor ontstond er een 
fantasiegebouw dat ik graag wilde 
zien.” - Paul Brouns

Locatie: The City, Traverse

“Dit opvallende oranje-bruine gebouw is voorzien 
van scharnierende gevelpanelen (luiken) die door 
de bewoners naar wens in verschillende posities 
kunnen worden gezet. Dit geeft een speels en 
ritmisch beeld. Deze foto werd gemaakt toen de 
zon net langs de gevel scheen en mooie lange 
schaduwen liet ontstaan. Omdat ik op dat moment 
geen gewone camera bij me had, heb ik dit beeld 
met mijn telefoon gefotografeerd en achteraf ook 
hier de wijkende lijnen van het perspectief 
gecorrigeerd. Hierdoor komt de speelse ordening en 
ritmische plaatsing van de luiken extra mooi naar 
voren.” - Paul Brouns
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Locatie: Spoordreef / buitenmuur  

“Dit is een schetsidee van de tegelwand met bomen achter de 
supermarkt in het centrum. Al langere tijd word ik aangetrokken door 
de bomen met hun geometrische keurslijf, dat ze dwingt zich te 
gedragen als de platte tegelwand erachter. De felle groene kleur van 
de tegels heb ik in de computer afgezwakt en verlevendigd met 
lichtere horizontale banen. Naar boven toe heb ik de elementen 
steeds kleiner herhaald en het geheel doet daardoor denken aan de 
luchtfoto van een boomgaard.” - Paul Brouns

Tegelmuur met wilgen
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