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INSIDEOUT Panorama : een landschap van stemmingen
INSIDEOUT is een community art project op het raakvlak van psychiatrie en beeldende kunst.
Beeldend kunstenaar Baukje Spaltro realiseert samen met ruim 150 (ex)cliënten uit de psychiatrie een
landschap van stemmingen geïnspireerd op het Friese landschap. Een cirkelvormig panorama van 40 meter .
Het Panorama verbeeldt een onbekende en inspirerende binnenwereld aan het publiek.
Het toont de enorm vele talenten en wat een gemeenschap (mienskip) samen kan bereiken. En nodigt uit
om scherper te kijken naar het Friese landschap, de ander en de psychiatrie.
In een proces van praten, brainstormen, schetsen en schilderen hebben deelnemers eigen waarnemingen
op het Friese landschap gegeven. Deze persoonlijke stemmingen heeft Spaltro voor het totaalontwerp
gebruikt. Deelnemers hebben op negen locaties in Friesland gewerkt. Elke groep heeft één Fries
landschapsthema uitgewerkt; zoals de meren, de bossen, de horizon, de wolken, de weilanden of het wad.
De felle fluor onderlaag dwarsboomt elk vooringenomen plan. Deelnemers moesten uit hun comfort zone
om de binnenwereld op het doek te verbeelden. Deze intuïtieve werkwijze, samen een landschap maken
vanuit de eigen binnenwereld, is bepalend voor het eindresultaat.

INSIDEOUT is multidisciplinair en bestaat uit het geschilderd panorama met een speciale soundscape en
het gedichtenpad ‘Geluiden uit de Binnenwereld’. De expositie is te bezoeken van 9 juni en wegens succes
verlengd tot 26 augustus. Het panorama staat op het GGZ terrein in Franeker, Burgemeester J. Dijkstraweg
6, 8801 PG Franeker.
INSIDEOUT is een initiatief van Stichting Panorama Fryslân-Franeker 2018 en onderdeel van Leeuwarden
Culturele Hoofdstad 2018.
www.spaltro.nl
www.panoramafraneker.nl
www.facebook.com/PanoramaFraneker (film foto materiaal van de making of)
www.youtube.com/insideoutfilm

UITNODIGING [niet opnemen in uw berichtgeving]:
Baukje Spaltro is aanwezig op 1,7, 13, 20, 22 juli en op afspraak.
Laat even weten dat u komt, dit kan via Baukje Spaltro info@spaltro.nl of 0619716114.

