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11 november - 13 december 2017

Pulchri Studio Den Haag
U itn o d igin g

Pulchri Studio nodigt u van harte uit om deel te nemen
aan de tentoonstelling ORIENT 2.0.
De uitnodiging geldt voor: West-Europese kunstenaars
die werk maken geïnspireerd op het Midden-Oosten en
kunstenaars met roots in het Midden-Oosten die
gesetteld zijn in Europa.
Aan leid in g

In november aanstaande is er in de bovenzalen van
Pulchri Studio een overzichtstentoonstelling te zien van
Marius Bauer die georganiseerd wordt door de Bauer
Documentatie Stichting (BDS) die deze collectie
beheert. Beeldend kunstenaar Bauer trok in het begin
van de 20e eeuw naar het Midden-Oosten en maakte
naar aanleiding van deze reizen veel werk, waardoor hij
in die tijd bekendheid verwierf. Een eeuw later hee de
globalisering en migratie van kunstenaars uit het
Midden-Oosten naar het Westen een andere kijk
gekregen op kunst uit de Orient.
To elich tin g

Dit gegeven is de aanleiding om gelijktijdig met de
Bauer expositie een multidisciplinaire tentoonstelling te
maken in de benedenzalen onder de titel ORIENT 2.0.
De expositie hee als doel een dialoog op gang te brengen over wat globalisering en migratie betekent voor de
Westerse en de Orientaalse kunst en cultuur.
Om verschillende standpunten en invalshoeken te
kunnen tonen is een grote verscheidenheid aan deelnemers uit de westerse cultuur en kunstenaars met hun
roots in het Midden-Oosten, maar woonachtig in
Europa, een voorwaarde. Om dat te bereiken nodigen
we behalve Pulchri kunstenaars ook kunstenaars uit die
geen lid zijn van Pulchri.
Ko sten en vo o r waarden

Om de kosten van zaalhuur te dekken is het entreegeld
25 euro per deelnemer. Daarmee zijn nog niet alle
kosten gedekt. Er wordt ook een subsidie aangevraagd
bij Stroom Den Haag.
Een voorwaarde is dan wel dat de hel van de deelnemers ingeschreven staat bij Stroom Den Haag.
Meld t u aan vo o r 1 juni 2017

Wilt u deelnemen aan de expositie meldt u zich dan aan
voor 1 juni 2017 bij cees@vanrutten.nl
Kent u kunstenaars die geen lid zijn van Pulchri maar
wel een interessante bijdrage zouden kunnen leveren aan

deze expositie, stuur dan hun naam en (mail)adres door
aan bovengenoemd mailadres. Voor externe deelnemers
geldt een ballotage om de kwaliteit van de expositie te
waarborgen.
Do c u m en tatie

Wilt u bij uw aanmelding documentatie (digitaal) van
uw werk en een motivatie voor uw deelname aan de expositie sturen. Deze documentatie is niet alleen gewenst
voor de ballotage van externe kunstenaars maar ook om
aan de hand daarvan een deﬁnitieve opzet van de expositie te kunnen maken. De bedoeling is om deze opzet in
een gezamenlijk overleg met de deelnemers te maken.
Voor dit overleg ontvangt u medio juni een uitnodiging.
De tekst (motivatie) en de digitale foto’s van uw werk
zullen worden verwerkt tot een catalogus.
Ran d p rogr am m er in g

Het voornemen is om tijdens de expositie diverse activiteiten te organiseren: een debat over Orient 2.0, een
kunsthistorische lezing, een workshop met als onderwerp kleuronderzoek en een in gesprek met (podium
bieden aan deelnemende kunstenaars om over hun werk
te vertellen). Tevens zal er een bezichtiging van de tentoonstelling onder leiding van een gids worden georganiseerd voor Vluchtelingenwerk Den Haag.
Deeln am e exp o sitie O RI EN T 2.0

Samengevat:
- Expositie periode van 11 november - 13 december
2017
- Pulchri Studio: Voorhout galerie, Klinkenberg 1 en 2
en Tuingalerie
- Zaalhuur totaal: 2.000 euro
- Deelnamekosten 25 euro per persoon
- Toegankelijk voor interne - en externe kunstenaars
- Subsidievoorwaarde: de hel + 1 van de deelnemende kunstenaars moet ingeschreven staan bij
Stroom Den Haag.
- Aanmelden: voor 1 juni via cees@vanrutten.nl
- naam, adres, telefoonnummer + documentatie +
motivatie+ CV.

Met een hartelijke groet,
Loes Campfens
Marjolein van Griethuysen
Conny Kuipéri
Cees van Rutten

