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NEW HORIZONS 
Bruno van den Elshout 
 
De horizon. Een rechte lijn, die niet recht is, en ook geen lijn. En toch komt alles er samen. Hemel 
en aarde, verbeelding en werkelijkheid. Verleden, heden en toekomst. Aankomen kun je er nooit, 
maar de wens er naartoe te reizen, verandert alles. 
 
Heel het jaar 2012 fotografeerde kunstenaar Bruno van den Elshout de Nederlandse 
Noordzeehorizon. 8.785 keer: op ieder uur van iedere dag, met een zelfgebouwde installatie op 
het dak van hotel NH Atlantic in Den Haag. Portretten van steeds exact dezelfde grenzeloze 
oneindigheid, die bij ieder bezoek keer weer verrast en inspireert. 
 
Website: www.newhorizonsahead.nl 



Bruno van den Elshout over NEW HORIZONS 
 
 
"Rust en ruimte. Dat zouden de centrale thema's worden van het fotoproject waaraan ik in 2012 
wilde werken. Het einde der tijden werd voorspeld en hoewel het daar niet van gekomen is, 
geloof ik wel dat we het einde hebben gezien van de wereld zoals die er lange tijd uit heeft 
gezien. Een wereld waarin sneller en groter automatisch beter was, en efficiëntie en 
schaalvoordeel als heilig te boek stonden. 
 
Wanneer ik rust en ruimte wil ervaren, zoek ik die al zo lang als ik me kan herinneren op het 
Haagse Stille Strand. Met het bevrijdende uitzicht op de horizon. Mijn thuishorizon bovendien. 
Want geboren en getogen in Den Haag, ken ik dat uitzicht al zo lang als ik leef.  
 
Daar waar hemel en aarde elkaar raken gelden hele andere regels dan die van de economische 
wetenschap. Daar is rust en harmonie. De horizon trekt zich weinig aan van de zoveelste 
voetbalwedstrijd, of van banken die omvallen. In plaats daarvan biedt de horizon een overvloed 
aan ruimte. Ruimte om je systeem te defragmenteren. Om opnieuw te kijken wat in the bigger 
scheme of things belangrijk is, en wat niet. Of nog niet, of niet meer.  
 
Die horizon fotograferen. Een jaar lang, ieder uur. Steeds dezelfde rust en ruimte, met als bonus 
een overvloed aan vooraf niet te voorspellen diversiteit. 
 
Samen met technisch fotograaf Roelof de Vries bouwde ik in aanloop naar 2012 een installatie 
op het dak van hotel NH Atlantic in Den Haag. Een vernuftige machine, van alle gemakken 
voorzien. Een professionele spiegelreflexcamera, zodat de beelden tot 2 meter breed afgebeeld 
zouden kunnen worden, in een omhuizing met ruitenwisser, sproei-installatie en verwarming. 
Gekoppeld aan een computer zonder bewegende onderdelen, die op zijn beurt weer was 
voorzien van netstroom en internetverbinding. 
 
En terwijl 2012 langzaam voorbijtrok, verzamelde onze installatie niet minder dan 8.785 
afbeeldingen, die ieder uur automatisch op de projectwebsite verschenen. Telkens weer 
hetzelfde uitzicht. Maar steeds weer nieuwe en verrassende kleuren, structuren, patronen. Zo 
gevarieerd, dat je ze amper kunt bevatten. Zo veelvorming, dat je het zelf niet zou kunnen 
bedenken. Maar tegelijkertijd zo realistisch als zijn kan. 
 
Die verbazing, die verwondering. Die zet je aan het denken. Nodigt je uit om in gedachten op reis 
te gaan en je af te vragen wat er zich allemaal afspeelt achter het zichtbare. En voorbij de 
grenzen van wat je zelf voor mogelijk houdt: 
 
 

An ocean of possibilities 
  

 
In 2014 verschijnt van NEW HORIZONS een monumentale boekuitgave die in het teken staat 
van het verkennen van grenzeloze mogelijkheden. Dit ambitieuze project kent een begroting van 
€ 100.000 (voor een maximale oplage van 2.012 genummerde exemplaren) waarvan heden 
ruim € 40.000 middels voorintekening gedekt is. De productie in minimale oplage van 400 
exemplaren is hiermee zekergesteld, en daarmee de feestelijke presentatie van het werk op 4 
december 2014 in de Grote Kerk in Den Haag."  

 



NEW HORIZONS - vertoning tijdens Noorderlicht (optie 1) 
 
 
Voor de presentatie van NEW HORIZONS op Noorderlicht kan gekozen worden voor twee 
verschillende aanvliegroutes: 
 
 

Mogelijkheid 1: Ruimtelijke presentatie van het volledige boek 
 
Kunstwerk-in-boekvorm NEW HORIZONS vertelt het verhaal van een volledige avontuurcyclus. 
Van thuis naar thuis, via de mooist mogelijke route. Langs alle stadia die elkaar tijdens het 
beleven van een avontuur opvolgen en de emoties die daarbij komen kijken. Vanaf het eerste 
idee totaan de voorbereiding, het afscheid, de totale vrijheid, extase, gewenning... Tot de 
thuiskomst en de reverse culture shock.  
 
NEW HORIZONS beslaat 212 pagina's en ligt dankzij de exclusieve bindwijze op alle spreads 
(33.5 x 47cm) vlak open. De vormgeving van NEW HORIZONS is in handen van Rob van Hoesel, 
die met zijn eerste boek Transitoland (2003) direct een Best Verzorgd Boek afleverde. 
 
Expositie van deze pagina's vindt bij voorkeur in een cirkel plaats (met begin en eind die 'Thuis' 
representeren), waarvoor in de breedte ca. 50 meter bevestigingsoppervlak nodig is. Materiaal: 
oplagepapier, ongestreken, Z Offset Rough, 200 grams. De eerste 53 pagina's van NEW 
HORIZONS zijn al eens als expositie te zien geweest bij Stichting Beeldende Kunst in Dordrecht. 
De resterende 159 pagina's zijn nog niet eerder publiek vertoond, ook niet online. 
 
 

 Voorbereidende ontwerpfase, basis voor uiteindelijke beeldselectie en -compositie (november 2013) 
 



NEW HORIZONS - vertoning tijdens Noorderlicht (optie 2) 
 
 
Voor de presentatie van NEW HORIZONS op Noorderlicht kan gekozen worden voor twee 
verschillende aanvliegroutes: 
 
 

Mogelijkheid 2: Vertoning van individuele werken 
 
Als individuele kunstwerken worden NEW HORIZONS vervaardigd op archival mat fotopapier 
met satijncoating, bevestigd op (lijstloos) alu-dibond met ophangprofielen aan de achterzijde. De 
bedoelde uitvoeringsmaat is 133x200cm, waarin ieder werk een unieke oplage kent. In drie 
kleinere formaten (50x75cm, 60x90cm, 90x135cm) geldt een gezamenlijke oplage van 3 
exemplaren per werk. 
 
NEW HORIZONS worden bij voorkeur gepresenteerd in aparte ruimtes met witte muren van elk 
minimaal 4 meter breed en 3 meter hoog. De ruimtelijke werking is gediend met een presentatie 
op alle zichtbare muuroppervlakken, zodat bezoekers de horizon grandioos om zich heen ervaren 
en het werk niet terugtreed ten opzichte van afleidende materie. Het is daarbij wenselijk dan 
bezoekers zich in het midden van de ruimte langdurig kunnen ophouden, bijvoorbeeld doordat in 
het midden van de ruimte een bank is aangebracht. 
 
 

 
 Expositie bij Broft/vanderHorst Galleries, Noordeinde, Den Haag (foto: Roelof de Vries / Little  Planet) 
 Fragment, interactie versie op http://www.2012-newhorizons.com/360 
 
 
Bij de kunstwerken is ook een video geproduceerd waarin een dag aan de horizon verstrijkt in ca. 
9 minuten. Deze sterk vertragend werkende video is voorzien van meditatief solo-gitaarspel. 
Voor deze vertoning is het belangrijk dat een projectieruimte verduisterd kan worden. 
 
 



Curriculum Vitae 
 
 
Contactgegevens: 
 
Bruno van den Elshout | Cederstraat 138 | 2565 JS  Den Haag 
telefoon: 06 146 330 72 | email: info@photologix.nl | website: www.photologix.nl
 
 
Biografie: 
 
Bruno van den Elshout (1979) woont en werkt in Den Haag. Doorliep met goed gevolg het HBO-
curriculum International Business Studies (Haagse Hogeschool, Den Haag/Clermont-
Ferrand/Parijs, 1997-2001), behaalde vervolgens een propedeuse in Journalistiek (Fontys 
Hogeschool, Tilburg, 2004). 
 
Wijdde zich na een loopbaan in het internationale zakenleven aan het ten uitvoer brengen van 
autonome onderzoeksprojecten. Terugkerende thema's binnen zijn werk: 
 

- Op nieuwe en zinvolle wijze verbinden van mensen, ideeën en werelden; 
- Het moduleren van exploitatie van schaarste naar waardering voor overvloed. 

 
 
Visuele onderzoeksprojecten: 
 
Us Europeans (2007-2008) 
Een jaarlange rondreis door alle (destijds) 27 EU lidstaten met als doel culturele diversiteit in 
Europa te bevatten en in kaart te brengen. Interviews met 2700 jongeren. 
 

Boek: Crossroad Europe (2009) 
Exposities: ANWB, Atrium Stadhuis Den Haag, Europese Commissie  
Publicaties: De Helling, Europa Nu, Donau, Café Babel 
Lezingen: European Dreams, Europe Direct, diverse onderwijsinstellingen 

 
Poldermotieven (2011) 
Reflectie op het Nederlandse maakbaarheidsideaal aan de hand van uitzichten op de snelweg. 
 

Boek: Catalogus bij expositie (2011) 
Exposities: Lenoirschuring Amstelveen, Naamplaat Bewegwijzering 
Publicaties: GIS Magazine, NRC Handelsblad, De Gelderlander 
Lezingen: Rijkswaterstaat, Planbureau voor de Leefomgeving 

 
NEW HORIZONS (2012) 
Jaarlange observatie van de Noordzeehorizon in 8.785 afbeeldingen. 
 

Boek: NEW HORIZONS (2014) 
Exposities: Broft/vanderHorst Galleries, SBK Amsterdam KNSM, SBK Dordrecht 
Publicaties: NRC Next, FOCUS, Vruchtbare Aarde, Bright, Roots 
Lezingen: Standup Inspiration, TEDxBraintrain, De Donkere Kamer #20 
 



Bijlage: relevant beeldmateriaal (1/2) 
 
 

 
 Installatie op dak van hotel NH Atlantic in Den Haag, Kijkduin, bestaande uit Canon EOS 5d Mark II in omhuizing +  
 computerprogrammatuur. 
 
 

 
 Kunstenaar Bruno van den Elshout met installatie (foto: Guus Schoonewille) 
 
 



Relevant beeldmateriaal (2/2) 
 
 
 

 
 Prototype kunstwerk-in-boekvorm NEW HORIZONS, gebonden volgens exclusieve flatbook-methode, waardoor het op  
 alle pagina's vlak open ligt.  
 
 

 
  Spread in NRC.NEXT, augustus 2013 


