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opening woensdag 27 juni 14.30 uur

KidsKunst DreamTeamTime

kinderen schilderen oeroude woestijnkunst
Jantine Kriens, Wethouder Volksgezondheid, Welzijn en Maatschappelijke Opvang en locoburgemeester van Rotterdam opent in op woensdag 27 juni om 14.30 uur het Natuurhistorisch
Museum Rotterdam de tentoonstelling ‘KidsKunst DreamTeamTime, kinderen schilderen
oeroude woestijnkunst’. Deze expositie vormt één van de hoogtepunten van de landelijke
manifestatie waarbij (allochtone) kinderen beeldende kunst leren ontdekken als individueel
expressiemiddel, om zo hun eigen verhaal te vertellen. De expositie in het Natuurhistorisch
Museum toont de verrassende resultaten van de creatieve kunstontdekkingstocht van
Rotterdamse kids.
De kinderen lieten zich inspireren door Aboriginalkunst, een eeuwenoude kunstvorm uit
Australië met een grote diversiteit en inspirerende vormenrijkdom. Wetenschappers
beschouwen Aboriginal rock-art als de oudste overgebleven kunstvorm ter wereld. Via
KidsKunst DreamTeamTime worden deelnemers teruggevoerd naar de kunstzinnige basis van
de mensheid. Acht weken lang trokken beeldende kunstenaars de wijken in om workshops te
presenteren in buurthuizen in de deelgemeentes Delfshaven en Feijenoord. "De confrontatie
van diverse culturen is heel inspirerend en geeft me enorm veel energie", illustreert één van de
workshopleiders de kruisbestuiving tussen kunst en (allochtone) kids. Op een speelse wijze,
en onder de professionele begeleiding van het sociaal cultureel werk, tracht Kidskunst
nadrukkelijk een brug te vormen tussen (allochtone) beeldende kunstenaars en jeugd uit
achterstandswijken. Totaal namen ruim 300 kinderen in de leeftijd 4 t/m 12 jaar deel aan dit
project dat gelijktijdig plaatsvindt in Haarlem, Utrecht en Rotterdam.
De tentoonstelling in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam bevat enige tientallen werken
van kinderen en hun begeleidende kunstenaars.
‘Kidskunst DreamTeamTime’ duurt t/m 19 augustus 2007.
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Meer informatie en beeldmateriaal:

Natuurhistorisch Museum Rotterdam, Kees Moeliker 010-2660463 | 06 53 778 445 | moeliker@nmr.nl
KidsKunst / St. Cultur@ll, Marion Minis | Toine de Bel, Aleidastraat 130, 3117 DP Schiedam
010 4264840 | crisscro@xs4all.nl | www.crisscross.cc/kidskunst

Natuurhistorisch Museum Rotterdam
Westzeedijk 345 (Museumpark)
3015 AA Rotterdam
010 4364222 | info@nmr.nl | www.nmr.nl

