PERSBERICHT | Amersfoort, 13 oktober 2017
Pop-up Museum SMAAK 2017 is wederom een groot succes: in de laatste twee weken
staat het program m a vol m et activiteiten voor zowel oud als jong.
Het Pop-up Museum is ook deze maand weer een bruisend hart, middenin de Amerfoortse binnenstad, van kunst, cultuur en muziek waar bezoekers van alle leeftijden welkom zijn. De eerste twee
weken waren een daverend succes met een scala van mooie momenten en activiteiten.
Zo traden op 8 oktober de koren Duze NomShikaShika en Inkululeko uit Olso op. Zij brengen
traditionele Zuid-Afrikaanse liederen ten gehore in hun strijd tegen apartheid. Deze bijzondere
samenwerking is kort geleden ontstaan maar bleek een prachtige combinatie te zijn. Het Amersfoortse koor gaat volgend jaar op bezoek in Oslo en in 2019 vertrekken ze samen naar Zuid-Afrika.
Maar ook de komende twee weken staan nog vol gepland met activiteiten. Zo worden er een drietal
bijzondere workshops gegeven waarin deelnemers zullen leren over de abstracte kunst van
Mondriaan en hier zélf mee aan de slag gaan. Een unieke kans om onder begeleiding van een
kunstenaar meer te leren over abstracte kunst.
In een korte presentatie en workshop op 22 oktober neemt de kunstenaar en filosoof Jaap Broersma
bezoekers mee in de wereld van abstractie aan de hand van de werken van Mondriaan. In groepen van
vijf gaan deelnemers aan de slag met het schetsen van een beeld van de werkelijkheid. De leidende
vraag daarbij is: hoe kun je met behulp van abstractie naar de werkelijkheid kijken?
Op 25 oktober neemt het Mondriaanhuis bezoekers mee langs het oeuvre van de kunstenaar
Mondriaan in de workshop ‘Abstraheren kun je leren’. Deelnemers zullen leren over de kenmerkende
stijl van Mondriaan en zelf zijn pad gaan bewandelen door een abstract schilderij van een foto te
maken. Aan de hand van foto’s en onder begeleiding van een museumdocent veranderen foto’s van
realistische bomen in abstracte kunstwerken.
Tot slot geeft het Kröller-Müller museum op 17 oktober een workshop over moderne kunst met als
thema de strakke composities van Mondriaan.
Voor kinderen is er een speciale speurtocht ontwikkeld. Zo kunnen ouders en grootouders samen met
hun kinderen en kleinkinderen de komende herfstvakantie gezellig samen het museum bezoeken
Een overzicht van alle activiteiten en workshops is te vinden op ww.stichtingsmaak.nl/activiteiten.
Inschrijven voor de workshops kan via de website of bij de balie van Pop-up Museum Smaak.
Pop-up Museum SMAAK is de hele maand geopend in het St. Pieters en Bloklands Gasthuis (Achter
Davidshof 1, Amersfoort) van dinsdag t/m zondag van 10:00 tot 17:00 uur. Meer informatie kunt u
vinden op www.stichtingsmaak.nl/2017.

