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(ON)BREEKBAAR
KUNST OVER
KWETSBAARHEID EN KRACHT
VAN Z ATERDAG 21 FEBRUARI
TOT EN ME T WOENSDAG 5 MA ART 2015
zaterdag en zondag van 12.00 - 17.00 uur, woensdag van 10.00 - 17.00 uur;
verder zijn er speciale rondleidingen. Info: www.onbreekbaar.com.

OPENING
ZATERDAG 21 FEBRUARI
15.00 UUR
In het Spaanse bergdorp Bayacas, Andalucía, reist een klein huis
altaar met een eenvoudig Mariabeeldje van buurman naar buurvrouw.
Elke 24 uur krijgt zij een tijdelijke nieuwe woonplek in het huis van een
van de dorpsbewoners. Het altaar heeft voor iedere bewoner een
andere betekenis. Tegelijkertijd verbindt het de buren uit het dorp met
elkaar. Dit gegeven inspireerde Jeannette Claessen, die een aantal
jaren in het dorp woonde en het altaar regelmatig in haar huis had, tot
het ontwikkelen van het kistjesproject (on)breekbaar.
(on)breekbaar, kunst over kwetsbaarheid en kracht is een community
art project, waarin bewoners uit de wijk Doornakkers en kunstenaars
uit de wijk en daarbuiten kistjes hebben gemaakt over wat voor hen
kwetsbaarheid is en wat kracht. Stuk voor stuk zijn het spannende en
uitdagende kistjes geworden.
Net als het huisaltaar in Bayacas, is het de bedoeling dat de kistjes
gaan reizen. U als bezoeker kunt na afloop van de tentoonstelling een
kistje mee naar huis nemen voor de periode van een maand. Na
afloop van die maand geeft u het kistje door aan iemand waarvan u
denkt dat die dat fijn vindt of het zou kunnen gebruiken. In ruil voor het
gratis in huis hebben van het kunst-kistje wordt van u gevraagd zelf
met het thema kwetsbaarheid en kracht aan de slag te gaan en uw
bevindingen aan de organisatoren terug te koppelen. We verzamelen
alle reacties en maken daar weer een nieuw kunstwerk van, dat we
vervolgens weer aan u presenteren.
Laat u verrassen!

KUNST
KWETSBAARHEID
KRACHT

Ontwerp · Marti Knoops · Metastudio.nl
Fotografie · René Maagdenberg · Scavutti.nl

JEANNETTE CLAESSEN
0657 51 03 51
YVETTE VAN KESSEL
0615 27 39 76
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