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Dromen van Het Paradijs
in 19 Kunsttraject-etalages
in de Staatsliedenbuurt, Amsterdam

••••••••••••••••••••••••••••••
Deelnemende kunstenaars
Adrian Faes • Annechien Verheij •

Everyone is trying to get to the bar
The name of the bar, the bar is called Heaven
The band in Heaven, they play my favorite song
They play it once again, they play it all night long
Heaven (Heaven) is a place
A place where nothing
Nothing ever happens
Heaven (Heaven)
Heaven is a place
A place where nothing
Nothing ever happens
There is a party, everyone is there
Everyone will leave at exactly the same time
It's hard to imagine that nothing at all
Could be so exciting, could be so much fun
Yeah, Heaven
Heaven is a place
A place where nothing
Nothing ever happens

Annie Schoterman • Astrid van Dort
• Birgit Busz • Eva Camara • Frans
van Tartwijk • Henk Fakkeldij •
Itie Langeland • Jan Baas • Jaring
Lokhorst • Jacqueline Lamme •
• Jonkheer/Heinsohn • Judith Heinsohn • Karin Vroomen • Katarina
Pohlmann • Kunst in Quarantaine •
• Lau Heidendael • Lena Davidovich
Lisbeth Parisius • Lynda Smids •
Marie Louise Grall • Marieke Hunze
Mischa Smit Kleine • Moniek Dams
• Nynke Kuipers • Rikje Theunissen
& Schulp Keramiek • Roland Berning
• Roy Jongeling • Rudolf Valster •
Saskia Spitz • Saskia van der Giesen
• Simone Bosch • Sipke Huismans •

(‘Nothing ever happens’, Talking heads)

Sylvia van Berkel

••••••••••••••••••••••••••
Dromen van Het Paradijs
De wereld is, we weten dat al eeuwenlang, een
heus tranendal. Er is altijd ergens een oorlog
gaande, steden worden bedolven door modderstromen, kusten overstroomd en voor miljoenen
dreigt er hongersnood.
En toch: toch is er overal en altijd gedroomd.
Gedroomd over een nieuwe wereld; over een
mooiere, andere werkelijkheid die nu nog achter
de horizon verscholen ligt. Een wereld zonder
zorgen, zonder pijn of leed. Kortom een
paradijselijke plek.
Het bestuur van Kunsttraject vroeg haar leden
te ‘Dromen van Het Paradijs’. Ruim 30 kunstenaars
reageerden en tonen hun visie erop.

Kunsttraject-etalages
Het werk is dag en nacht te zien in de
volgende etalages in de Staatsliedenbuurt:
Van Hallstraat 13 en 31
J.M. Kemperstraat 89, 121, 140 en 148
Van der Hoopstraat 39, 41, 66, 88 en 89
Van Boetzelaerstraat 56, 80 en 92
Van Hogendorpstraat 205
Cliffordstraat 10 en 16
Groen van Prinstererstraat 19 en 61

Opening
Helaas vanwege corona kan er geen opening en
rondleiding plaatsvinden.
Verkooptentoonstelling
Alle werken zijn te koop. Informatie hierover per email
aan Kunsttraject: kunsttraject@live.nl

Deze tentoonstelling wordt georganiseerd door
Stichting Kunsttraject, met dank aan Gemeente
Amsterdam Stadsdeel West, Woningstichting
Rochdale en Woningcorporatie YMere.
Stichting Kunsttraject is een kunstenaars-initiatief
in Stadsdeel West. www.kunsttrajectamsterdam.nl
www.facebook.com/Kunsttrajectamsterdam
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