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Je huid verbindt je met de buitenwereld.
Ze beschermt en spiegelt je tegelijkertijd.
Je huid is een antenne die kan zenden en ontvangen.

Gefascineerd door de huid, nemen

Blosjes op je wangen of kippenvel, moedervlekken, rimpels of een

hedendaagse kunstenaars haar als

velletje, zo zacht als een perzik; de sporen op je huid vertellen je

onderwerp van hun werk. Samen met

levensverhaal. Goudbruin of lelieblank; onze huidskleur heeft

kinderen benaderen en onderzoeken

vele schakeringen. Soms zit je lekker in je vel, dan weer spring

we dit concrete thema van de huid via

je helemaal boos uit je vel.

de kunst. Met open ogen, kunstogen.
Maar het heerlijkste van je huid is wel dat ze voluit kan voelen;
van zachte strelingen komen je haartjes overeind, van te veel zon
gaat ze verbranden. Je kan je huid ook versieren met make-up
of tatoeage. Zo lijkt een kwetsbare jongen stoer of wordt een
verlegen meisje funky. In games kan je door te veranderen van
skin je virtuele personage een ander imago geven.

In HUID tonen we een 24-tal kunstwerken:
Jalila Essaïdi, Eline
Willemarck, Fia Cielen (o.v.), Berlinde De Bruyckere, Bart Hess,
Margi Geerlinks, Rosa Verloop en Carla van de Puttelaar,
samen met designobjecten van Renee Verhoeven en foto’s van
het werk van visagiste Inge Grognard door Ronald Stoops.

Educatie
maken voor deze productie objecten die de kinderen
uitnodigen om het thema huid verder te onderzoeken.

Ondersteunende professionals
Toekomst van de huid = kunstenaar Jalila Essaïdi
Fysieke aspecten van de huid = dermatologe Kaat Dupré

Circuit
Première eind september 2019

Carla van de Puttelaar

Inge Grognard

Rondleidingen
De productie wordt begeleid door professionele Rasa-gidsen.
Zij zijn artistiek geschoold en bedreven in het ervaringsgericht
samenwerken met kinderen.
Rondleidingen voor kinderen van 8 tot 12 jaar:
Duur: 90 minuten, maximum 25 deelnemers, voor bijzondere
doelgroepen 15 deelnemers.
Kostprijs: €88 (*) per rondleiding /
Op weekend- en feestdagen of bij één enkele rondleiding per

Renee Verhoeven

Eline Willemarck

(*) prijzen geldig voor 2019

Praktisch
Michiel
Van Cauwelaert. Het ritme en lijnenspel van witgelakte
industriële stellingbuizen vormt de bindende factor voor het
tenstoonstellingsbeeld. Doek in verschillende transparanties
verdeelt verder de ruimte. Zo ontstaat een modulair opstelbare
installatie, waarvan de opeenvolgende kamers worden ingevuld
met verschillende displays, op maat van elk kunstwerk en
autonoom verlicht.
In lijn opgesteld meet het geheel ongeveer 14m in de lengte
en 1m in de breedte, met twee variabele elementen rondom.
Afhankelijk van de ruimte kunnen de modules in andere
combinaties opgesteld worden.

HUID kan worden opgesteld in elke afsluitbare, verwarmde
tentoonstellingsruimte
van
minimum
175
m²
met
belichtingsmogelijkheden.
De huurder zorgt zelf voor het transport heen (en terug, indien
de volgende huurperiode niet aansluit) met een gesloten lichte
vrachtwagen met laadruimte van min. 18 m³.
Eén technische medewerker van Rasa zal het transport en de open afbouw van de tentoonstelling ter plaatse superviseren i.s.m.
drie medewerkers van de huurder.

Uitkoopsom
Deze som is inclusief:
- Bruikleen van het project voor 14 dagen
- Op- en afbouw met 1 technische medewerker van Rasa,
excl. vervoersonkosten
- Basispakket promomateriaal
van het voorschot van €1.000 bevestigt de inschrijving.

Bart Hess

Eline Willemarck

Carla van de Puttelaar

Contact
RASA | 03 776 86 88 | rasa@rasa.be
Gerd Dierckx | gerd@rasa.be | Artistieke leiding
Danny van Rumste | danny@rasa.be | Technische coördinatie

Margi Geerlinks

