POP-UP MUSEUM

identities

PRESENTEERT / PRESENTS:

2 oktober - 31 oktober 2018

Een unieke verzameling van kunstwerken
die laat zien hoe kunst en identiteit
met elkaar verbonden zijn.
A unique collection of artworks shows
how art and identity interconnect.

TOEGANG
GRATIS/FREE
ADMISSION

Pop-up Museum identities is de hele
maand oktober te bewonderen in /
is open during the entire month of October
dinsdag t/m zondag
van 10 tot 17 uur
Tuesday to Sunday
from 10 to 17 p.m.

www.popupmuseumidentities.nl

Senior gastconservatoren
stelden kunstexpositie identities samen / Senior guest
curators composed the exhibition identities
Voor het eerst in Amsterdam: Pop-up
For the first time in Amsterdam: Pop-up
Museum in een verpleeghuis
Museum in a nursing home
Pop-up Museum identities opent voor een maand Pop-up Museum identities will open her doors for
haar deuren! Tien gastconservatoren, in de leeftijd one month! Ten guest curators, around the age of
van 65+, stelden de expositie samen onder begelei65+, have composed an exhibition under the
ding van kunstenaar Emile van der Kruk. Het
guidance of artist Emile van der Kruk. The
thema van de expositie is identities. De
theme of the exhibition is identities. The
kunstwerken gaan over vragen als: “wie
TOEGANG chosen artworks address the questions:
ben ik, wie is de ander en waarmee
"who am I, who is the other and how do
GRATIS/FREE I identify myself?"
identificeer ik mij?”

ADMISSION

De hele maand worden er diverse
workshops en activiteiten georganiseerd (o.a.
door het Van Gogh Museum en het Kröller Müller
Museum). Kunstenares Dorette Giling gaat als Artist
in Residence in het verpleeghuis aan de slag. Samen
met bezoekers en bewoners maakt zij een beeld
rondom het thema identities.

Various workshops and activities will be
organized during the month (e.g., Van Gogh
Museum and Kröller Müller Museum). Artist Dorette
Gilling will be our Artist in Residence. Together with
visitors and residents, she will create an artwork
around the theme identities.

October 2nd - October 31st, 2018
Een initiatief van:

Mede mogelijk gemaakt door: Stichting RCOAK, Stichting HSHB, Fonds Wiggers van Kerchem

f www.facebook.com/artandseniors

