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Opening zondag 18 april om 15.30 uur door 
Hugo Bongers, publicist en bestuurder, 
voormalig museumdirecteur en lid van 

de Adviesraad van KunstWerkt. 

Finissage en het kunstenaarsgesprek 
met kunsthistorica Cilia Batenburg 

zondag 9 mei om 15.30 uur. Zie onze website 
voor actuele bezoekersinformatie.

I.v.m. de maatregelen rondom het coronavirus 
kunt u vooraf een gratis kaartje aanschaffen via 
een link op de website van KunstWerkt. U krijgt 

een tijdslot van 30 minuten voor maximaal 2 
bezoekers per slot.

St. KunstWerkt heet u van vrijdag t/m zondag  
van 13.00 tot 17.00 uur van harte welkom in  

Ruimte in Beweging, Boterstraat 81,  
3111 NB Schiedam (ook op afspraak).

www.stichtingkunstwerkt.nl

Jonge spruiten groen op dekens van as 
geven ons hoop. We graven prehistorische 
vuurplaatsen op om onze voorouders te 
leren kennen. Rookafdrukken van handen 
in grotten bewijzen dat wij mensen er 
lang geleden al waren en laten zien hoe 
wij probeerden de wereld te begrijpen. 
Verbrande bibliotheken en boeken zijn voor 
ons een teken voor het verlies van cultuur.

'Vuur vernietigt en uit 
vuur ontstaat leven.'

Vuur laat sporen na van onze geschiedenis. Ons 
hedendaagse leven krijgt kleur en betekenis 
op de restanten van ons verleden. Geblakerde 
industriële gebouwen conserveren ons 
verleden en zijn tegelijkertijd een plek waar 
wij graag onze latte macchiato drinken.

De expositie ‘Zwartgeblakerd’ bestaat uit 
kunstwerken die verwijzen naar sporen 
van vuur waarin we onze geschiedenis 
herkennen en waarin we zoeken naar 
nieuwe symbolische betekenissen.

14 mei t/m  
6 juni 2021

9 juli t/m  
1 augustus 2021

Solo met Gasten
Inge van Haastert laat zich leiden door werk dat zij zelf zou willen bezitten.

One Step Beyond

11 juni t/m  
4 juli 2021

Ik & de Ander (o.v.)
Hoe kunst verbindt, i.s.m. Stedelijk Museum Schiedam.


