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Film: Butterflies, Go!
Zondag 17 juli 2011 is er in de
Hoboken Salon van het museum
een unieke vertoning van de film
Butterflies, Go! van Josephine
Hamming over de trektocht van de
atalanta (Vanessa atalanta). Maar liefst
acht jaar werkte de filmmaakster
aan deze ontroerende film over de
kwetsbare trekvlinder die duizenden
kilometers aflegt, van St. Petersburg
naar Casablanca. De film volgt de
gevaarlijke tocht over natuurgebieden
en cultuurhistorische plaatsen vanuit
het perspectief van de vlinder, maar
we herkennen daarin ook onszelf. De
internationale trektocht van de atalanta’s grijpt Josephine namelijk aan als
een metafoor voor het menselijke zoeken: ‘Er ontstaat bijna als vanzelf een
vergelijking met menselijke migranten’.
Ook door de compositie van de film
is de vergelijking met mensen onontkoombaar: de muziek en de (macro)
beelden geven je het gevoel zelf op reis
te zijn. Je herkent het trekken, op zoek
naar iets, het te laat komen, of juist
precies op tijd zijn. Het lot van een
trekvlinder zoals dat mensen overkomt,
in de vakantie of als migrant. Butterflies,
Go! viel in de prijzen op internationale
filmfestivals en won zelfs de hoofdprijs
op het filmfestival van Japan. Meer
informatie over de film is te vinden op
www.gobutterfliesgo.nl.
De filmvertoning begint om 14.15
uur. De filmmaakster is daarbij zelf
aanwezig en zal een introductie geven,
met na afloop van de film gelegenheid tot vragen te stellen. De film
duurt 53 minuten. Bezoekers van de
film betalen een toeslag van 2,50 euro
(op de entreeprijs van het museum).

Agenda
t/m 28 augustus 2011
Nachtbrakers
alles over uilen
22 juni t/m 4 september 2011
PaSsiekidS, talent in de aanbieding
kinderen verbeelden hun passies
25 juni t/m 18 september 2011
Zomer in de tuin
aquarellen van Clazien Immink

G Papavers, 70x50 cm. (Clazien Immink)

Havennatuur groeit en bloeit
In FutureLand, het informatiecentrum
over de aanlegwerkzaamheden van
Maasvlakte 2, is van 25 juni tot en met
4 september 2011 de tentoonstelling
‘Havennatuur groeit en bloeit’ te zien. De
expositie gaat over de dieren en planten

17 juli 2011, 14.15 uur
film: Butterflies, Go!
30 september 2011 t/m 25 maart 2012
Van Piep tot Stok: jong geleerd, oud
gezond!
1 oktober 2011 t/m 8 januari 2012
Het Herbarium van Eli van Rijckevorsel
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Zomer in de tuin
Op 25 juni 2011 opent een nieuwe
tentoonstelling, getiteld ‘Zomer
in de tuin’, met aquarellen van de
Rotterdamse beeldend kunstenares
Clazien Immink (1946). Zij exposeerde eerder onder andere in het Jeroen
Boschhuis in Den Bosch, het Museum
Kempenland in Eindhoven en het
Markiezenhof in Bergen op Zoom.
Haar meest recente opdracht was het
burgemeestersportret van Bram Peper,
gemaakt voor het Rotterdamse stadhuis. Met de tentoonstelling ‘Zomer
in de tuin’ toont Clazien Immink een
keuze uit haar werk waarvoor zij inspiratie vond in de natuur. Op een enkel
lieveheersbeestje en een paar vogels na,
zijn de aquarellen botanisch van aard.
Figuratieve beelden wisselen af met
abstracties. Kleuren en vormtaal verwijzen naar planten en bloemen, zoals
iris, hortensia, lobelia, lathyrus, kattenstaart, klaproos en kamille. Ontstaan
vanuit nauwkeurige observatie is het
uiteindelijke werk speels en verrassend
in materiaalgebruik, kleurkeuze en
compositie. De tentoonstelling bestaat
uit tien werken en duurt t/m 18 september 2011.

die nu in het westelijke Rotterdamse
havengebied voorkomen. Er wordt met
foto’s en tekst (van bureau Stadsnatuur)
en opgezette dieren uit de collectie van
het Natuurhistorisch Museum een beeld
gegeven van de natuur die zich straks ook
op Maasvlakte 2 zal ontwikkelen. Er zijn
beelden te zien van de rugstreeppad (pionier op kale, net vergraven zandvlaktes
met wat water) en van de in het gebied
steeds meer voorkomende zeehond en
bruinvis. De tentoonstelling besteedt
ook aandacht aan bijzondere pioniers
onder oorwormen, vlinders, sprinkhanen
en planten. En aan één van de grootste
Europese meeuwenkolonies met meer
dan 20.000 broedparen van de kleine
mantelmeeuw en zilvermeeuw, die zich
in het Rotterdamse havengebied bevindt.
Ecologen van bureau
Stadsnatuur leiden
komende zomervakantie vanuit
FutureLand natuurexcursies op de
Maasvlakte. Kijk voor
meer informatie op
www.futureland.nl.

