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Gouda
In december 2013 en januari 2014 voert Theatergroep Vloerbedekking (TGVB) het project Alweer
geen witte Kerst uit. Het project is een reactie op de huidige tijdgeest en biedt een alternatieve
invulling van de kerstperiode met kunst en theater. Het project omvat een locatietheatervoorstelling
in de voormalige Kaarsenfabriek van Gouda (nu Croda) met een daarbij aansluitende kunstexpositie.
In de expositie worden werken en voorwerpen uit de Kaarsenfabriek getoond, waaronder een serie
litho's van Jan Toorop. Deze werken brengen wij in dialoog met werk van eigentijdse kunstenaars.
Voor deze expositie zoeken wij professionele kunstenaars die met hun werk willen reageren op de
tijdgeest.
Expositie
De expositie is verdeeld over twee locaties. In het hart van Gouda zal de volledige serie litho's van Jan
Toorop worden geconfronteerd met werk van eigentijdse kunstenaars. Het werk van actuele
kunstenaars gaat, vanuit zijn eigen discipline, een verhouding aan met het werk van Toorop.
Hierdoor ontstaan indrukwekkende contrasten of samenwerkingen die relateren aan de huidige of
voorbije tijdgeest. Op de tweede locatie, in het Huis van de Stad, wordt door foto- en filmmateriaal
en objecten een beeld geschetst van het werk in de Kaarsenfabriek aan het begin van de
industrialisatie.
Aanleiding
TGVB stelt het huidige politieke en sociale klimaat aan de kaak en doet dit m.b.v. een
locatietheatervoorstelling en expositie. De economische tegenwind is stevig, werkloosheid loopt op,
verworvenheden verdwijnen, volgens sommige economen is er sprake van een Nationaal chagrijn.
Tegelijkertijd is ons land welvarend en behoren wij, volgens onderzoek, tot de gelukkigste
wereldburgers. De theatervoorstelling toont op prikkelende wijze en met de nodige humor het
chagrijn van nu en roept vragen op over hoe we moeten reageren en staande blijven in deze tijd. In
de expositie tonen wij de reactie van eigentijdse kunstenaars op de huidige tijdgeest. Hoe kijken zij er
tegenaan of worden zij erdoor beïnvloed in hun werk?
Uitnodiging
Wij zijn dan ook op zoek naar professionele kunstenaars die hun reactie op de tijdgeest in werk
willen exposeren tijdens dit bijzondere project. Disciplines die wij graag vertegenwoordigd zien, zijn
werken in het platte vlak, ruimtelijk werk (installaties) en videokunst. Afhankelijk van de subsidiëring
van het project is een onkostenvergoeding beschikbaar.
Aanvullende informatie
Wil jij je werk exposeren tijdens Alweer geen witte kerst? Stuur dan een projectvoorstel, incl. schets
of beeldmateriaal en je cv naar info@kunstvanhetgroeien.nl. Doe dit voor 20 augustus aanstaande.
Begin september maken we een definitieve selectie van kunstenaars en werken.
Wil je meer informatie over dit project, neem dan contact op met Herald Nobel, e-mail
info@kunstvanhetgroeien.nl.

