Paaskamp in Gouvernement
met Domas van Wijk
Gebruik jij soms objecten die daar niet voor bedoeld zijn of kan jij een potlood tegelijk op meerdere
manieren gebruiken? Systemen maken die op meer dan één ding tegelijk kunnen focussen, daar
helpt Domas van Wijk je graag mee op weg. Leer een object te controleren, los te laten en weer te
controleren. Let(‘s) go!
Domas gelooft dat we meer kunnen doen door gereedschapstukken op hetzelfde moment op
verschillende manieren in te zetten. Ben jij creatief ingesteld, creëer je graag samengestelde, nieuwe
objecten en heb je inzicht in hoe we die stiften of bezemstelen anders kunnen hanteren? Domas
daagt je uit om mee na te denken over een systeem waarbij we bijvoorbeeld aan de ene kant een
gecontroleerde tekening maken, om aan de andere kant iets te tekenen dat we niet beheersen.

OVER DOMAS VAN WIJK
De Nederlandse kunstenaar Domas van Wijk bouwt zijn installaties op uit bestaande objecten,
machines en situaties, die een nieuwe toepassing en betekenis ontlenen aan de combinaties die hij
tussen hen tot stand brengt. Net als bij de meeste hedendaagse technologie blijft het onduidelijk hoe
het werk mechanisch in elkaar steekt. Hoewel het auteurschap van de kunstenaar indirect aanwezig
is in de connectie tussen de verschillende elementen in de installaties, lijkt ze een eigen leven te
leiden.
PRAKTISCH
Aan het einde van het kamp is er een moment voorzien met de ouders om de “nieuwe”
objecten/ideeën voor te stellen. Er is geen overnachting voorzien. De dagen beginnen altijd om 10:00
en eindigen altijd om 17:00, behalve op de laatste dag. Maandag starten we een uurtje vroeger om
kennis te maken met elkaar!
De start is voorzien op
Het einde is voorzien op
Kostprijs
Maximum aantal kinderen

maandag 15 april, 09:00
donderdag 18 april, 16:00
€ 160
10

Tussendoortjes, verzekeringen en voorzieningen, zijn inbegrepen in de prijs.
Lunch neem je zelf mee! Zorg dus dat de boterhamdoos in je tas klaar zit.

INSCHRIJVEN: MAILEN NAAR INFO@GOUVERNEMENT.GENT
Gelieve het volgende te vermelden:
✓ Geboortedatum
✓ Adres
✓ Rijksregisternummer
✓ Allergieën
✓ Medische opmerkingen
✓ Intoleranties
✓ Andere opmerkingen
✓ Contactgegevens ouders
Over te schrijven op BE83 3631 3242 1915.
De inschrijving is pas definitief wanneer het bedrag is ontvangen.
Gelieve bij overschrijving het kamp te vermelden en de achternaam van het kind.
LOCATIE
Gouvernementstraat 7 9000 Gent
Centrum Gent, vlakbij de grote invalswegen (N60, E17, E40), dichtbij alle centrale parking en vlot
bereikbaar met het openbaar vervoer (tram 1, 2, 4, met een groot busstation aan het Zuid)

OVER GOUVERNEMENT
Gouvernement in hartje Gent is een artistieke werkplaats en cultureel platform dat zich positioneert
tussen de verschillende segmenten van cultuur; een project gericht op een divers publiek en diverse
disciplines (beeldende kunst, muziek, performance…) met de nadruk op cross-overs, trial & error en
het onverwachte. Zie ook www.gouvernement.gent.
Zit je nog met een vraag? Aarzel niet om ons te contacteren op info@gouvernement.gent.

