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Raamexpositie Artists of
Color
3 t/m 20 december • vitrines Kunstpodium T
24/7 te bekijken via ramen, ook open op afspraak

‘Artists of Color’ brengt vier gekleurde
makers bij elkaar. Ze tonen de veelzijdigheid
van hun eigen cultuur in hun werk. Hoe
positioneren zij zich anno 2020, een jaar
getekend door de #blacklivesmatterdemonstraties, in de samenleving? Hoe
ervaren zij hun plek in de huidige
maatschappij? En vooral: hoe ervaren zij het
makerschap als gekleurde kunstenaars? Via
de media textiel, schilderkunst, fotografie en
film onderzoeken zij hun eigen etnische
identiteit, om zo een geluid van acceptatie
en inclusie uit te dragen.

'Bij de Buren Gluren'
tijdens Spruit Festival
27 t/m 30 dec van 11.00 tot 18.00
2 en 3 januari van 14.00 tot 17.00
doorlopend programma vanaf straatzijde

De expositie wordt mede mogelijk gemaakt door
Steck013 en Boekenschop Tilburg.

Meet the curator!
Stagiaire Maria Heerkens stelde de expositie
'Artists of Color' samen:
'Ik loop stage bij Kunstpodium T vanuit mijn
opleiding Audiovisueel. Ik maak onder
andere content voor de socials en heb de
expositie ‘Artists of color’ bedacht en
gecureerd. Ik ben een heel activistisch
persoon. Het is mijn missie om de wereld te
verbeteren.
Diversiteit is een thema wat mij bezig houdt.
Zo wil graag de diversiteit van Tilburg laten
zien bij Kunstpodium T. Dit doe ik met de
expositie ‘Artist of color’. Het is een soort
viering van diversiteit en inclusiviteit in
Tilburg. Ik wil dat mensen zien dat er hele
getalenteerde gekleurde artiesten zijn die
meer erkenning verdienen in de
kunstwereld.
Het cureren van deze expositie past niet
perse bij mijn opleiding, het was een enorm
toffe kans die ik kreeg en die heb ik met
beide handen aangepakt. Dit is dus ook de
allereerste keer dat ik een expositie
cureerde. Enorm spannend maar ook
ontzettend gaaf! Mezelf curator van deze
expositie noemen klinkt ook gewoon gek. Ik
hoop dat er in de toekomst nog een editie
komt. Ik ben enorm dankbaar dat ik de kans
heb gekregen om stage te lopen bij
Kunstpodium T. Het is erg bijzonder hoe
Klaartje en Linda je alle ruimte geven om
helemaal je eigen ding mag doen.'

Moniek Smeets ontwikkelde met haar
ongebreidelde fantasie de speciale Coronainstallatie en beeldtheaterstuk 'Bij de Buren
Gluren', dat uitgevoerd wordt door de Dwaze
Danseressen in de etalage van
Kunstpodium T tijdens kinderfestival Spruit!
Kom een kijkje nemen, laat je verrassen en
vertrek wanneer je wil, want een zeep-opera
duurt natuurlijk eindeloos.
Deze eerste versie van Bij de Buren
Gluren is speciaal voor Uit met Spruit
ontwikkeld voor de grote vensters van
Kunstpodium T.
De doorlopende voorstelling is tijdens Spruit
van 27 t/m 30 december te zien, met een
tweede voorstelling in het weekend van 2 en
3 januari. De voorstelling is gratis en
reserveren is niet nodig.

werk door Roze Meike

Op donderdag 3 december hebben we de
expositie digitaal geopend via een
livestream op Facebook en een Q&A via
Zoom. De livestream is via ons Youtubekanaal terug te bekijken via de knop
hieronder!

Kijk de livestream terug!

{ARTpart}: nieuws uit de kunstwereld
Art Cabin Vandemaker Tilburg 2020

Reminder: Theodora Niemeijer Prijs 2021

Tilburgse conceptstore Vandemaker
presenteert het nieuwe thema voor haar Art
Cabin: Fris! Wil jij je werk presenteren én
verkopen in hun winkel? Lees dan snel
verder. Deadline voor het aanleveren van je
werk is 5 januari 2021.

Ben jij een vrouwelijke kunstenaar, wonend
en werkend in Nederland en maximaal 5 jaar
afgestudeerd? Schrijf dan op de open call
voor de Theodora Niemeijer Prijs.
Aanmelding voor de open call is tot 1 januari
2021 mogelijk!

Meer informatie

Meer informatie

Open Call Art Mediation Course

ONLINE CULTUURNACHT Tilburg

Rijksakademie organiseert haar jaarlijkse
cursus Art Mediation. In 14 dagen wordt je
meegenomen door de theorie en praktijk van
kunstbemiddeling. Voertaal is Engels;
deadline voor aanmelden is 13 december.

Ben jij een Tilburgse maker en wil jij ook je
werk tonen tijdens de Online Cultuurnacht
op vrijdag 18 december 2020? Stuur een
korte video toe van maximaal 1,5 minuut
naar Stad van Makers!

Meer informatie

Meer informatie

U bent momenteel ingeschreven voor de Nederlandse nieuwsbrief. Als u liever de Engelstalige ontvangt, schrijft
u zich dan a.u.b. uit voor deze en schrijft u dan opnieuw in voor de Engelse nieuwsbrief hier.

Kunstpodium T
Noordstraat 105
5038 EH Tilburg

contact@kunstpodium-t.com
www.kunstpodium-t.com

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u contact@kunstpodium-t.com toe aan uw adresboek.

