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Ruimte geven
Wij zijn Ruben Bruggeling, Mariska van
Beusichem, Marieke Herweijer en Paul van der
Ham. Wij willen je meenemen in het project
Geheimenissen waar wij met veel passie aan
samenwerken; ieder met zijn eigen expertise.

Met project Geheimenissen willen wij datgene
aanbieden waar de mens juist in deze tijd
behoefte aan heeft; geborgenheid, een plek
voor ontspanning rust en reflectie en een plek
waar we in verbinding staan met elkaar door
ons via verhalen in de kunstinstallatie open te
stellen voor andermans 'geheimenissen'. De
kunstinstallatie slaat een brug tussen
betekenisvolle levensverhalen van mensen en
die van jou en zorgt voor de mogelijkheid om je
toch verbonden te voelen met de ander.

Wij willen binnenkort starten met de bouw van
de kunstinstallatie dat in samenwerking zal
gebeuren met een metaalkunstenaar. Hiervoor
hebben wij dan ook jullie financiële steun nodig.

Help jij mee ruimte te geven aan Geheimenissen?



Interactieve
kunstinstallatie
De verplaatsbare kunstinstallatie heeft de vorm van twee
metalen vleugels die de bezoeker willen omarmen en
opnemen in de binnenruimte van de kunstinstallatie.
Binnenin is een programmeerbaar geluidssysteem waar
geluiden, verhalen en muziek samenkomen. De ruimte geeft
één bezoeker per keer een ervaring waarbij je door het
bewegen van je handen langs de binnenwand van de
kunstinstallatie geluid, muziek en tekst oproept dat
samensmelt in een interactieve mystieke levenscompositie.

De verhalen die worden opgehaald voor Geheimenissen
wordt door een team van ‘Geheimzoekers’ aangestuurd
onder begeleiding van Marieke Herweijer van Spatiebalk.
De Geheimzoekers zoeken middels een intensieve
begeleiding en op speelse wijze naar betekenisvolle
levensverhalen van mensen. Deze groep bestaat uit
jongeren tussen de 16 - 25 jaar, de verhalen die zij
ophalen worden door het team onder begeleiding van
Mariska van Beusichem getoetst op kwaliteit en
thematiek.

De mogelijkheid bestaat om via het programmeerbare
audiosysteem in de ruimte verschillende verhalen, geluiden
en muziekstukken te implementeren die naar wens en
locatie kunnen worden aangepast. Het geluidssysteem en
de audiobewerking wordt ontwikkeld door iGLOW.

Geheimenissen reist door Nederland en zal op openbare
plekken als in oude centrumkerken, theaterfoyes, kloosters,
bibliotheken en ook op festivals zijn uitwerking hebben.





Betekenisvol
geheim

Wij schatten dat Geheimenissen vooral in de smaak zal vallen
bij de jongere en jongvolwassene (tussen de 16 – 25 jaar)
bezoeker; zij staan midden in het leven en zoeken zinvolle
verbindingen die niet zozeer in traditionele vormen zijn
gegoten. Zij zijn gevoelig voor beleving zoals zij die
bijvoorbeeld ervaren op festivals. Veelal zijn zij toevallige
voorbijgangers. Uiteraard is de kunstinstallatie toegankelijk
voor ieder mens (jong en oud) en dat blijkt ook uit de interesse
die er vanuit verschillende partnerorganisaties voor is. Dit komt
door de manier waarop de kunstinstallatie een individuele
ervaring biedt en er zo voor zorgt dat de verschillende
gedeelde levenservaringen (genaamd Geheimenissen) niet
leeftijdsgebonden gepresenteerd zullen worden. De focus bij
Geheimenissen ligt in het opzetten van een samenwerkings-
netwerk van verschillende partners. Naast dat wij de naam
van onze partners koppelen aan het project kunnen de
bijdragers een inhoudelijke bijdrage leveren én mogen de
ruimte voor een nog nader te bepalen periode plaatsen op een
locatie naar keuze.

Zij die zoeken

Bezoekers ondergaan een ervaring binnenin de
kunstinstallatie en komen daarmee in aanraking met hun
eigen dieper gelegen geheimenissen en met die van hun
medemens. De ervaring dat het leven een betekenisvol
geheim bevat kan een bevrijdende uitwerking hebben op de
bezoeker waardoor zij relaxter in het leven kunnen staan.
Geheimenissen dient zich aan om in het cultureel en
kunstklimaat van Nederland een verbindingsfactor en
inspiratiebron te zijn en een toegankelijke brug te slaan
tussen burgers en kunst. Verbinden kan dus wel, ook in corona
tijd! Geheimenissen is relevant voor onze huidige samenleving
waarin afstand, eenzaamheid en algemene dagelijkse
beslommeringen ons kunnen beperken in de omgang met
levensvragen en in mogelijkheden om kunst en cultuur tot ons
te nemen.
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