PERSBERICHT
IOP2: InsideOut - DE BINNENWERELD
Achtentwintig kunstenaars uit Amsterdam en Friesland reageren met nieuw werk op het InsideOut
Panorama, dat Baukje Spaltro maakte voor Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018.
InsideOut Panorama* is een geschilderd landschap van 40 meter omtrek gemaakt door bijna
tweehonderd 200 (ex)-psychiatrische cliënten uit Friesland. Baukje Spaltro vroeg aan hen om hun
persoonlijke stemming weer te geven op het doek.
BINNENWERELD is fase twee van het InsideOut project waarbij Spaltro meer bewustwording over
onze psyche wil genereren door de dialoog tussen de kunstenaars en het publiek.
Baukje Spaltro wil hiermee als kunstenaar én ervaringsdeskundige de samenleving bewuster maken
van de grote kracht van onze binnenwereld en de community van mensen met een psychiatrische
achtergrond:
“De binnenwereld van de mens, de ziel, is dat wat ons maakt en breekt. In onze neoliberale tijd
waarin een grote druk om te presteren heerst, is er weinig aandacht voor ons innerlijk welzijn. En als
de psyche tegensputtert, is stigmatisering en uitsluiting snel het gevolg. Volgens het Trimbos Instituut
hebben ruim 4 op de 10 Nederlanders ooit één of meerdere psychische aandoeningen gehad. Ook de
huidige coronacrisis bevestigt hoe belangrijk het is om mentaal gezond te zijn.”
BINNENWERELD is te zien van 7 oktober t/m 8 november in Galerie Beeldend Gesproken
Met werk van Yaïr Aa, Greta Akkermans-de Wit, Anne Marie Baljé, Walter Bosman, Steven van den
Broeke, Marian Buis, Angelique Gijsbertse, Carel Harkema, Kare, Mar-Grietje Killian, Roos van Lierop,
Cinthia Ottens, Anneke van der Plas-Koudijs, Yaron Poelman, Helen Roeten, Marcel Schuurman,
Manola Sint Jago, Marijn de Jong, Judith Noorman, Carla van Slooten, Fokke Stastra, Svetlana
Tiourina, H.F.van Steensel, Bauke van de Heide, Marjan van der Wal, Johanneke Veeningen, Ina
Verhoeff en Helga Witteveen. Curatoren: Asia Kuzmiczow en Baukje Spaltro
Voorafgaand aan de opening op 9 oktober vindt in De FilmHallen de nationale première van de film
InsideOut - The Legacy plaats. Een gefilmd document van filmmaker Inge Willems over het
ontstaansproces van InsideOut Panorama in 2018 met verhalen van deelnemers. De film is ook
tijdens de expositie in Beeldend Gesproken te zien. www.ingewillems.nl
Galerie Beeldend Gesproken is een podium voor professionele kunstenaars die ervaringsdeskundig
zijn op het gebied van mentale gezondheid. Kunst speelt een belangrijke rol in het behouden van een
geestelijke balans. Een aantal van deze kunstenaars werken geregeld samen aan kunstprojecten. De
expositie BINNENWERELD laat zien hoe juist in deze coronatijd kunst een verbindende factor kan zijn.
Voorafgaand aan de opening van de tentoonstelling vindt van 1 t/m 8 oktober in Amsterdam de
Week van de Verbinding plaats. Met speciale activiteiten plaats als prelude op de tentoonstelling.
BINNENWERELD opent op 9 oktober, voorafgaand aan de Landelijke Dag van Psychische Gezondheid.
Preview pers 7 en 8 oktober 12.00-18.00 u. RSVP: asia.kuzmiczow@beeldendgesproken.nl
Besloten Opening 9 oktober 13.00-19.00 u. Alleen op uitnodiging. Met een openingswoord door de
nieuwe directeur van Beeldend Gesproken Esther Vossen en psycholoog Gee de Wilde.
Besloten Première InsideOut - The Legacy 9 oktober De FilmHallen 15.00-16.00 u. en 17.00-18.00 u.
Alleen op uitnodiging. Met een korte inleiding van Spaltro, Willems en Gerritsen.
InsideOut - The Legacy (38 min.) vimeo.com/314607140

Gallery Talk XL 24 oktober 15.00-18.00 u. Kunstenaars presenteren hun werk aan het publiek.
RSVP: gallerytalk@beeldendgesproken.nl onder voorbehoud i.v.m. corona
Landelijke Dag Psychische Gezondheid 10.10.2020 beide curatoren zijn aanwezig in de galerie.
Openingstijden Beeldend Gesproken
dinsdag t/m vrijdag 12.00- 18.00 u.
zaterdag en zondag 12.00-17.00 u.
In de galerie hanteert de RIVM voorschriften.
*InsideOut is een kunstproject van Baukje Spaltro in samenwerking met meerdere partners in de
psychiatrie. InsideOut Panorama is gemaakt voor Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 en een
initiatief van Thea Gerritsen (voorheen humanistische raadsvrouw GGZ Friesland). Het is een
geschilderd landschap van stemmingen van 40 meter omtrek. Het vormen van deze nieuwe
community van ca. 200 (ex) psychiatrische cliënten is voor Spaltro een wezenlijk onderdeel van het
dit meerjarige kunstproject. Naast creativiteit toont dit kunstwerk het vermogen om samen te
werken en de veerkracht van deze groep. Hun verhalen zijn vastgelegd in InsideOut Panorama – The
Legacy.
InsideOut bestaat uit vijf fasen, BINNENWERELD is de tweede fase. Tijdens De derde fase zijn het
panorama en de actieve Friese community te zien in Drachten, tussen 8 november 2020 en 10
januari 2021. Met cultuureducatie, voorlichting omtrent onze psyche, door de (ex)-patiënt zelf. Tot
28 februari 2021 zijn de film en het Salon der Panoramisten (deelnemers uit 2018) onderdeel van de
Klaas Koopmans tentoonstelling in Museum Drachten. Meer informatie hierover op aanvraag
De vierde fase is een manifest dat de blauwdruk vormt voor een symposium in 2022 in de vijfde fase.
InsideOut Panorama heeft de Iepen Mienskip-prijs 2018 van de provincie Fryslân gewonnen. En
wordt op de website van VPRO Tegenlicht genoemd als innovatief kunstproject binnen de GGZ.
Meer over InsideOut op www.baukjespaltro.com/projects

Noot voor de pers:
Graag nodigen we je uit voor een bezoek aan DE BINNENWERELD, tijdens de perspreview of op een
ander moment en op afspraak. Asia en Baukje horen graag wanneer dit het beste schikt.
De FilmHallen en Galerie Beeldend Gesproken bevinden zich beiden in De Hallen:
Hannie Dankbaarpassage 47, 1053 RT Amsterdam
Contactpersoon voor informatie en beeldmateriaal InsideOut Panorama, alle fasen:
Baukje Spaltro – Kunstenaar, artistiek leider en curator
info@baukjespaltro.com www.baukjespaltro.com 0619716114
Contactpersoon voor informatie en beeldmateriaal BG:
Asia Kuzmiczow – Curator asia.kuzmiczow@beeldendgesproken.nl
Telefoon Beeldend Gesproken: 020-3090390
www.beeldendgesproken.nl
Fotocredits grote foto van InsideOut Panorama : Stefan van Driest
Meer online:
360 graden HD foto van InsideOut Panorama:
c3lx.nl/insideout/?fbclid=IwAR1PBXQ9T1jGOm6YyWNnnJGD6x1aWhq7QwRKldvTBAUEar7OlDPtTdLU_P0
Omrop Fryslân rapportage over IOP1 (5 min.) youtube.com/watch?v=4XzWh9hbnKc
VPRO Tegenlicht: www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/GGZ-initiatieven (zie onder Friesland)

