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kinderen verbeelden hun passie

PaSsiekidS, talent in de aanbieding
De tentoonstelling ‘PaSsiekidS, talent in de aanbieding’ in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam
vormt de afsluiting van een manifestatie waarbij kinderen van 4 tot 13 jaar beeldende kunst ontdekken
om hun eigen verhaal te vertellen. Zij gaan in op hun passies en talenten, weergegeven in onder meer
(zelf-) portretten, collages en objecten, en geven daarbij (impliciet) aan hoe zij deze willen inzetten
voor een positief leven in hun wijk, als bijdrage aan een betere wereld. Naast de kunstwerken geeft een
fotopresentatie een indruk van de kinderkunstenaars tijdens het werkproces. De tentoonstelling duurt
van 22 juni t/m 4 september 2011.
PaSsiekidS is opgezet rondom de inspirerende en toegankelijke kunststroming Popart, met kunstenaars
als Andy Warhol, Claes Oldenburg, Roy Lichtenstein, Jeff Koons en David Hockney.
Beeldende kunstenaars verzorgden gedurende enkele maanden series workshops in buurthuizen in de
deelgemeenten Delfshaven en Feijenoord. “De confrontatie van diverse culturen is heel inspirerend en
geeft enorm veel energie”. Zo typeert één van de kunstenaars de kruisbestuiving tussen de kunstenaars
en de kinderen. Op speelse wijze en onder professionele leiding van het sociaal cultureel werk, tracht
Passiekids een brug te vormen tussen beeldende kunstenaars en jeugd in oude wijken.
De workshops in Rotterdamse buurthuizen werden geleid door: Kuin Heuff, Margot Hoogeweij, Ilse
Verbruggen, Harmen Sliep, Saskia Wigbold, Annet Meijerink, Jules van der Vuurst de Vries en
Evelien de Jong. Zij ondersteunden de kinderen actief in hun ontdekkingstocht naar kunst waarbij
inspraak en eigen initiatief van de kinderen belangrijk was. “De kids schilderen immers hun eigen
beeld”.
Samenwerking
PaSsiekids Rotterdam maakt deel uit van een project in vijf steden: Rotterdam, Utrecht, Amersfoort,
Tilburg en Haarlem. Totaal doen ruim 400 kinderen mee. Per stad vindt een overzichtstentoonstelling
plaats. PaSsiekidS is een coproductie van onder andere Natuurhistorisch Museum Rotterdam, Museum
Flehite Amersfoort, AAMU Utrecht, ABC Architectuurcentrum Haarlem, Natuurmuseum Brabant, St.
Welzijn Feijenoord, Delfshavense Instellingen voor Sociaal Cultureel Werk en Kinderopvang (Disck),
Haarlem Effect, St. Portes Utrecht, Buitenkasten / Welzijn Amersfoort, st. JoU Utrecht, Twern Tilburg
en veel vrijwilligers. Productie: Criss Cross Consultancy voor initiatiefnemer st. Cultur@ll.
_________________________________________________________________________________
De opening in aanwezigheid van de kidskunstenaars en hun ouders vindt plaats op 22 juni om 14.30
uur in het museum. Vertegenwoordigers van de media zijn hierbij welkom
Zie ook: www.crisscross.cc/kidskunst
Meer informatie en beeldmateriaal: Kees Moeliker 010 2660463
Marion Minis Criss Cross Consultancy 010-426 48 40
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