online
eindpresentatie
dirk van lieshout
vrijdag

5 februari

15:30-16:10 presentatie dirk van lieshout
16:10-16:25 dirk in gesprek met kleurenexpert clara froger
16:25-16:30 bekendmaking namen
mobiele snoezelkarren
16:30-17:00 online borrel
Kunstenaar Dirk van Lieshout werkte van oktober t/m
januari op de Heygraeff vanuit een groot tijdelijk atelier
in het hoofdgebouw. Hij gaf kleur aan De Heygraeff door

DEELNEMEN: aan deze eindpresentatie kun

twee bijzondere voertuigen te bouwen. Het onderstel van

je online deelnemen via teams:

een oud bed werd door de Adaptatiewerkplaats gedo-

klik hier om deel te nemen aan de vergadering

neerd. Een bakker uit Spakenburg bracht met een vrachtwagen gratis een grote partij wilgentenen.
Op de woningen Boog 2 en 10 werd de snoezelkar met
succes uitgeprobeerd. Onder invloed van het zonlicht
ontstaat een veranderend kleurenspel in én buiten de
snoezelkar. Aan de kar zit een trekhaak, zodat deze kan
worden voortgetrokken met een duofiets. Ook bouwde
Dirk vanuit hetzelfde idee een kleurrijke snoezelriksja.
Tenslotte maakte hij in samenwerking met groendiensten Reinaerde een ‘kleurenplafond’, een kleurrijke toe-
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voeging aan de groene buitenruimte van De Heygraeff.

Dirk is gefascineerd door de invloed van kleur op de
omgeving en het gemoed van mensen. Tijdens de eindpresentatie gaat hij in gesprek met kleurenexpert Clara
Froger. Ook zal hij bekendmaken wat de officiële namen
worden van de snoezelkar en snoezelriksja die hij ontwierp. Medewerkers, verwanten, vrijwilligers, en volgers
van Re-creatie verzonnen vele namen na een oproep op
social media.
Sinds begin 2020 is er iedere drie maanden een kunstenaar of ontwerper te gast op De Heygraeff. Zij verblijven in het markante Portiersgebouw op het terrein.
Ter plekke ontwerpen ze producten en activiteiten voor
en met de bewoners en medewerkers. Daarbij wordt de
omgeving betrokken en zoveel mogelijk lokaal afvalmateriaal gebruikt. Doel van het project ‘Re-creatie’ is om
De Heygraeff en zijn bewoners meer met de omgeving
te verbinden.
In 2021 zijn er weer nieuwe kunstenaars en ontwerpers
te gast: Anne Fehres & Luke Conroy, Maidie van den
Bos, Yasser Ballemans en Krisztina Czika.

