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PERSBERICHT: BAC Amsterdam wordt Kunstknooppunt op zaterdag 21
en zondag 22 mei 2016
Oostelijk Havengebied weekend lang centrum van beeldende kunst.
Het Borneo Architectuur Centrum, ontmoetingsplek voor buurtbewoners,
architectuurliefhebbers en toeristen opent op 21 en 22 mei haar deuren voor
kunstenaars en kunstliefhebbers. Het BAC wordt Kunstknooppunt tijdens de
Open Ateliers Oost, in het Oostelijk Haven en Cruquiusgebied. Vier professioneel
beeldend kunstenaars uit Oost zullen zich daar presenteren.
Tijdens de Open Ateliers Oost presenteren negentig professionele kunstenaars zich vanuit diverse
disciplines. Het publiek heeft rechtstreeks toegang tot de ateliers en kan direct contact hebben met de
kunstenaars. Het werk is te zien in vele ateliers, broedplaatsen én Kunstknooppunten op diverse
culturele locaties.
De promotie van de Open Ateliers Oost staat in 2016 in het teken van de ’brug’. De brug die de eilanden
van de route van de Open Ateliers Oost met elkaar verbindt en ook de brug naar dit gebied van
prachtige architectuur uit de 20e en 21e eeuw.
Tijdens het weekend is in het BAC ook de tentoonstelling over de geschiedenis, planning en structuur
van het Oostelijk Havengebied te zien. Het BAC onderstreept daarmee dat het Oostelijk Havengebied
een openluchtmuseum voor moderne architectuur en stedenbouw is.

Praktische informatie
• Open Ateliers Oost, editie Oostelijk Haven en Cruquiusgebied vindt plaats op zaterdag 21 en zondag
22 mei 2016, van 12:00 tot 18:00 uur.
• Toegang is gratis, de plattegrond en catalogus zijn op alle locaties gratis verkrijgbaar.
• De Centrale Expositie vindt plaats op zaterdag 21 mei & zondag 22 mei van 12:00 tot 18:00 uur in de
Bagagehal van Loods 6, KNSMeiland, Surinamekade 30, 1019 BV Amsterdam.

Deelnemende kunstenaars in het BAC

“ Met altijd een camera op zak ontdekte ik
Dresden een paar jaar geleden. Er stonden veel

“ In mijn werk komen veel vormen voor die een

gebouwen leeg. Sommige buurten of dorpjes in

abstractie van beweging laten zien.Ik vind het

het voormalige OostDuitsland leken wel op een

intrigerend om beweging weer te geven in zo

spookstad. De mensen die er eerder woonden

iets onbeweeglijks als steen. Beweging kan voor

of werkten hadden ongewild persoonlijke

heel verschillende dingen staan: denk maar aan

spulletjes achter gelaten. De filmbeelden, die op

water, tijd, ontwikkeling, groei, op en neergang.

de expositie in BAC getoond worden, lijken na

Architecten die mijn werk hebben gezien

de zondvloed gemaakt te zijn. Een stad in de

spraken o.a. over de monumentaliteit en de

sfeer van een necropolis.”

architectonische uitstraling daarvan."

Judith Heinsohn

Marja Verhage

“ Ik ben een autodidact beeldend kunstenaar, ik
schilder en maak steeds meer ruimtelijk werk
“ Al sinds 1996 maak ik luxe bewaardozen voor

waarbij een keur aan werkwijze en materialen

bijvoorbeeld foto's, prenten of sieraden. Het zijn

langs komen. Denk hierbij aan o.a. papier

miniatuur bouwwerkjes waarbij ik me onder

maché, bestek, zonnepanelen, en nu de rits

andere laat inspireren door gebouwen, steden

lipjes waarvan vogels en ander vliegend

(Venetië) en mijn eigen omgeving (IJburg). De

gebeuren gemaakt wordt.”

sieradendoos IJburg is een eilandje, een toren

Gerard Wiersum

in het water, in weelderige kleuren die refereren
aan het Amsterdam van de gouden eeuw.”
Janine Vos de Mooij
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Voor meer informatie neem contact op met Corinne Schrauwen, tel 0626 050 800, email
rondleidingen@bacamsterdam.nl
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