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Michael Pestel spoort vogels aan tot zingen

neem uw tropische zangvogel mee!

Wachten op vogels, met Michael Pestel en Jeroen van Westen
Zondag 16 september 2007 vindt er in de Hoboken Salon van het Natuurhistorisch Museum
Rotterdam een bijzondere voorstelling plaats. Beeldend kunstenaars Michael Pestel (USA) en
Jeroen van Westen (NL) doen middels film, geluid en bijzondere blaasinstrumenten verslag van
hun onderzoek naar de vraag of tropische vogels al een plek kunnen vinden in het
Rijnmondgebied. Iedereen is welkom, eigenaars van tropische zangvogels wordt met nadruk
gevraagd die in een kooitje mee te nemen. Michael Pestel zal ze met zijn fluit tot ongekende
zangprestaties aansporen.
Pestel en Van Westen zijn gevraagd om vanuit de door Ton Matton in Hoogvliet aangelegde
klimaattuin - waar in afwachting van de klimaatverandering tropische gewassen gekweekt worden onderzoek te doen naar de veranderingen in de vogelbevolking van Rijnmond. Hun onderzoek
(volgens het model van de ‘participerende observatie’) is momenteel gaande Zij concentreren zich op
drie vogelsoorten: de veranderende merel, de uitwijkende roek, en de oprukkende halsbandparkiet.
Filmmaker Julian Scaff volgt ze op de voet.
Het tweetal werd onder andere geïnspireerd door recent onderzoek van de Universiteit Leiden dat erop
wijst dat stadsvogels hun zang zodanig aanpassen aan de daar bestaande akoestische druk (herrie) dat
zij zich van hun soortgenoten die buiten de stad leven ‘vocaal’ isoleren en zich daardoor ook voor wat
betreft de voortplanting tot contact met stadse soortgenoten beperken. Stadsvogels en vogels van
buiten ‘verstaan’ elkaar niet meer.
Er zijn zondag 16 september drie performances, om 13.30-14.00; 14.30-15.00 en 15.30-16.00 uur.
Toegang: gratis, op vertoon een entreekaartje voor het museum (bezoekers die een gekooide
zangvogel meenemen betalen geen entree)

___________________________________________________________________________
Meer informatie en beeld: Kees Moeliker, 010 2660463 | 06 53778445 | moeliker@nmr.nl
Jeroen van Westen, 06 21587046 | jeroen@jeroenvanwesten.nl
Zie ook: www.michaelpestel.com | www.jeroenvanwesten.nl
http://www.nmr.nl/nmr/catalog/jump.do?key=85&type=category
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