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Een expositie met lezingen, workshops en rondleidingen

Gek van Kunst – de outsider in beeld
Vincent van Gogh had donkere perioden, Michelangelo autistische trekken en Paul Gauguin suicidale gedachten. Als deze kunstenaars nu hadden geleefd, waren ze vast in een hokje geplaatst
voor hun psychische kwetsbaarheid. Maar hun werk wordt alom geroemd. Ondanks of dankzij
de mentale issues? Soms is ‘gek zijn’ zo gek nog niet. Dat toont de tentoonstelling Gek van Kunst.
Kunstenaars met een psychische kwetsbaarheid uit Nijmegen en omgeving tonen hun werk.
Aanschouw de kunst, en vraag je af in welk hokje je zelf zit. Ontmoet de kunstenaars en hun
werk en spiegel je aan hun verhaal. Ook is er een gevarieerd nevenprogramma:
maandag 13 september | maandag 27 september, 15.00 - 16.30 uur
Kunst en psychiatrie door de eeuwen heen | Lezing | Kunsthistoricus Clim Wijnands |
max. 30 deelnemers. Over verschuivende grenzen tussen ‘gek’ en ‘normaal’ in de beeldende kunst.
dinsdag 14 september, 19.30 - 21.00 uur
Zlatan is gek! | Lezing | Filmmaker Jöran Moerkens | max. 30 deelnemers. Moerkens werkt

aan een documentaire over leven met een bipolaire stoornis, zie ook Zlatanisgek.nl.

vrijdag 17 september, vrijdag 24 september en zaterdag 25 september, 11.00 - 12.30 uur
Kijken naar kunst | Rondleidingen | Albert Sanders, docent Kunst & creativiteit in
het sociale domein | max. 7 deelnemers. Een speels wandelcollege door de expositie.
zondag 26 september, 11.00 - 12.30 uur
Helen met kunst | Lezing | Arts-psychiater Ruud Coumans en expositiedeelnemer
Hans van Uden | max. 30 deelnemers. Ruud Coumans zet kunstwerken in bij psychische

consultatie, onder meer voor traumaverwerking. Hij toont zijn werkwijze met de Dante-trilogie
van expositiedeelnemer Hans van Uden, met wie hij in gesprek gaat.
dinsdag 28 september, 15.00 - 16.30 uur
Gek in de klas | Lezing en workshop | Adviseur Laura Liebregt | max. 30 deelnemers

Hoe doorbreek je stigma’s over psychische kwetsbaarheid? (vooral gericht op het onderwijs,
zie ook gekindeklas.nl).
zondag 3 oktober, 11.00 - 12.30 uur
De helende kracht van schrijven | Workshop | Schrijfcoach Ilja Kramer |
max. 8 deelnemers. Ga zelf aan de slag gaat met je herstelverhaal, zie ook: zoblijdatikschrijf.nl.
Alle activiteiten zijn in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis (Mariënburgkapel) | Gratis entree |
Reserveren voor de nevenactiviteiten is verplicht: meld je aan via huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl/
agenda/gek-van-kunst-de-outsider-in-beeld/ | Zie ook gekvankunst.nl of facebook.com/gekvankunst

