Amsterdam, oktober 2008

PERSBERICHT
Uitgebreide beschrijving: zie ommezijde

ONTFERM U
Wandelende Tentoonstelling in het hart van Amsterdam
van Museumplein naar de Wallen
NIEUWE KUNSTWERKEN • NIEUWE MUZIEK (ZEVEN
WERELDPREMIERES) • FANFARE • EN U!
Op 1 november 2008 (Museumnacht) vieren kunstenaars vanaf 19.00 uur
in het centrum van Amsterdam het kunstenaarschap met een wandelende
tentoonstelling vanaf het Museumplein naar de Wallen. De 3 uur
durende optocht van kunst, muziek en literatuur doet locaties aan als
het Spui, het Rokin, het Beursplein, de Oude Kerk en eindigt in
Warmoesstraat 139. Met optredens van rapper Typhoon + drummer Kim
Weemhoff – zanger Kees Taal – schrijver Tommy Wieringa – De
Amsterdamse Cantorij – clarinettist Michael Moore – flamencozanger
Ezequiel Benitez.
Uitgelicht:
Sachi Miyachi behandelt de route aan het begin van de optocht met
zout en peper, aan het eind dweilt zij de straat met een mop van 8
meter lang die in de gracht wordt uitgespoeld.
Elena Beelaerts maakt een satirisch baldakijn over geboorte en dood,
door majorettepeloton 'de Dancing Stars' gedragen; halverwege gaat
het door een vuurproces.
Gijs Frieling toont een kartonnen replica van een sculptuur van
Donald Judd en een vaandel met geborduurde Mondriaans. Maartje
Folkeringa maakt twee meer dan levensgrote figuren van schuim en was.
In de optocht reizen zij mee onder een draagbaar afdak.
Van Guido Geelen is in de processie een beeld te zien van een
bouwvakker waaruit bloemen groeien, Piet Hein Eek maakte de
draagkisten ervoor.
Kunstenaars: Sachi Miyachi, Elena Beelaerts, Guido Geelen, Maartje
Folkeringa, Linda Nieuwstad, Yasser Ballemans, Amitai Ben David, Gijs
Frieling, Hieke Pars, Mischa van Teeffelen, Mathilde de Vriese en
Martha Colburn
Orkesten in de optocht: de Fanfare van de Eerste Liefdesnacht en
gelegenheidsfanfare ‘ontferm u’ (ontfermu.nl/gelegenheidsfanfare.php)
Componisten: Bernard van Beurden, Janfie van Strien, Theo Loevendie,
Friso van Wijck, Floris Tilanus, Joost Buis, Oscar Jan Hoogland,
Florian de Backere en Ernst Glerum
'Ontferm U' is een idee van Elena Beelaerts, Floris Tilanus en Henk
Jan Bouwmeester i.s.m. W139.
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ONTFERM U
Wandelende Tentoonstelling in het hart van
Amsterdam van Museumplein naar de Wallen
Op 1 november 2008 (Museumnacht) vieren kunstenaars vanaf 19.00 uur in het
centrum van Amsterdam het kunstenaarschap met een wandelende
tentoonstelling vanaf het Museumplein naar de Wallen. De 3 uur durende
optocht van kunst, muziek en literatuur doet locaties aan als het Spui, het
Rokin, het Beursplein, de Oude Kerk en eindigt in Warmoesstraat 139.
Aan de start van de Museumnacht op 1 november wordt in het Rijksmuseum de
veelbesproken, met diamanten ingelegde schedel van Damien Hirst in zeer
besloten kring getoond (er mogen 12 mensen tegelijk naar binnen). Het
onbereikbare ‘For the Love of God’ stelt de dood voor als ideaal.
ONTFERM U: HOE ZIET DE OPTOCHT ERUIT?
Buiten zal op het Museumplein een wandelende tentoonstelling vertrekken.
‘Ontferm u’ viert het leven in het licht van de dood. Beeldend kunstenaars
en musici werken samen aan een groot kunstwerk op straat waar iedereen deel
van kan worden, met trommels en trompetten en met bijzondere optredens
tussendoor. Schoonheid in allerlei gedaantes - beelden, fanfare,
tegeltableau, jazz, foto, vaandel, poëzie, vlag, flamencozang, installatie
- wordt op straat aangeboden aan wie er maar oog en oren voor heeft. Zeer
ervaren en hele jonge kunstenaars, muzikanten en componisten komen hun
ateliers, tentoonstellingsruimtes en concertzalen uit. Ze werken met zo’n
honderd enthousiaste liefhebbers aan de totstandkoming van een enorm
Gesammtkunstwerk. De liefhebbers helpen de werken te dragen.
Wij zoeken nog steeds meer mensen om te helpen dragen! Sluit aan!
Het publiek wordt gevraagd met eigen zaklantaarns de stoet bij te lichten
en hun mooiste foto’s van de optocht te sturen voor de website,
www.ontfermu.nl.
Kunst is voor iedereen. Kunst troost. Kunst inspireert en smeedt, al is het
maar voor even, een gemeenschap.
ONTFERM U: WAAR GAAT HET OVER?
Er is in de kunst altijd iets dat sommigen zien en anderen niet. Kunstenaar
en W139-directeur Gijs Frieling zegt hierover: “niet ten onrechte wordt de
kunstwereld soms als een samenzwering gezien, als een genootschap dat
geheimen deelt. Er is wel gezegd dat kunst de plaats van religie heeft
ingenomen. Dat heeft te maken met die dubbele natuur van de kunst: er is
iets zichtbaar gemaakt en daar blijft iets in verborgen.”
Kunstenaar Elena Beelaerts: “Iedereen heeft zijn geheimen. Alleen: de
kunstenaar legt ze bloot. Maakt er kunst van – dat kun je samen dragen. De
optocht is bovendien een geritualiseerde overgang van het atelier – waar
het beeld ontstaat – naar de tentoonstelling, waar het ‘kunst’, want van
iedereen wordt.”
Aan het einde van de optocht worden de kunstwerken geplaatst in
tentoonstellingsruimte W139. Daar is ‘Ontferm U’ als tentoonstelling t/m 30
november te zien.
Beelaerts: “Wij vragen het grote publiek zich te ontfermen over dit
kunstenaarsinitiatief. Het is een heel groot project geworden dat gaat over
iets heel intiems en kwetsbaars: over de liefde voor je dierbaren en de

angst dat ze iets zal overkomen. ‘Ontferm u’ is een viering van het leven,
waar de dood een onlosmakelijk onderdeel van is.”
Wij zoeken nog steeds meer mensen om te helpen dragen! Sluit aan!

Voor meer informatie: www.ontfermu.nl of www.w139.nl.
Of neem contact op met Jesper Buursink tel: 020 – 622 94 34
Meer informatie over de deelnemers: http://www.ontfermu.nl/deelnemers.php
Meer achtergrondinformatie over het project: http://www.ontfermu.nl/overhetproject.php

