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Bouw mee aan een kunstinstallatie voor Triënnale Brugge 2021
De Amerikaanse kunstenares Amanda Browder is één van de twaalf uitgenodigde kunstenaars die van 8
mei tot 26 september tentoonstellen tijdens Triënnale Brugge 2021.
Amanda Browder maakt grote textielinstallaties samen met de plaatselijke bevolking. Vanaf 20
september kan je resten stof doneren in één van de verzamelboxen in de Brugse bibliotheken, bij In&Uit of
in het Huis van de Bruggeling. Meer informatie over de stoffen die we zoeken vind je op de website van
Triënnale Brugge 2021.
Deze stofresten worden in het voorjaar van 2021 tijdens een aantal naaidagen aan elkaar gestikt. Iedereen die
zin heeft, kan op deze dagen samen met de kunstenares de stof ordenen, aan elkaar pinnen en stikken tot één
groot kunstwerk. Je hoeft geen kennis of ervaring te hebben met naaien. Alles wordt ter plaatse uitgelegd.
Ook kinderen zijn welkom onder begeleiding van een volwassene.
"Ik ben fier dat de Bruggelingen betrokken worden bij het realiseren van een kunstinstallatie die
internationale aandacht zal genereren. Het kunsttraject wordt een gezellige ontmoetingsplek waar
Bruggelingen een stukje persoonlijke geschiedenis kunnen vereeuwigen in een werk voor Triënnale Brugge
2021.", aldus Burgemeester Dirk De fauw.
"Nooit meer dan nu is het belang van culturele ontmoetingen duidelijk. Triënnale Brugge 2021 wordt een
culturele en architecturale editie om naar uit te kijken. Fijn dat we nu al uit de startblokken mogen schieten
met een project dat de Bruggelingen betrekt en laat samenwerken’, zegt schepen van Cultuur Nico
Blontrock.
De concrete data en locaties van de naaidagen worden binnenkort aangekondigd op de website van Triënnale
Brugge 2021.
Wil je meer weten over dit project of een nog werkende naaimachine doneren/uitlenen,
contacteer els.degryse@triennalebrugge.be of 050/455.050
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