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Expositie

G/OUD 2018
Zilver-Werk heeft een aantal bijzondere social designprojecten rondom het
ouder worden bij elkaar gebracht in de expositie G/OUD. De expositie bestaat
uit het Artist in residence project Kunstblok waarin de ontmoetingen tussen
kunstenaars, designers en ouderen centraal hebben gestaan.
Daarnaast zijn spraakmakende projecten te zien waarin ontwerpers de confrontatie aangaan met dementie, alzheimer en de ouder wordende mens.
Ontroerend, soms ontluisterend maar zeker ook hoopvol. G/OUD is een expositie
die aanzet tot reflectie en nadenken.
Datum: 4 juli 2018 tot 6 oktober 2018
Locatie: Yksi Expo, Strijp-S
Special ‘G/OUD Talks’: 31 augustus - Inhoudelijke dag rondom de expositie G/OUD
Special ‘G/OUD Meets’: Op een aantal dagen zijn ontwerpers aanwezig om demonstraties,
rondleidingen en uitleg te geven. (Data worden bekend gemaakt op www.zilver-werk.nl)
Organisatie: Stichting Zilver-Werk / Social design projecten voor ouderen
Meer informatie: Marcel Sloots, info@zilver-werk.nl, 06-54657711
Website: www.zilver-werk.nl of www.yksiexpo.nl

Een tot ‘Artist in Residence’
omgebouwde zeecontainer
vormde de basis van het
Kunstblok project.
Mooniq Priem (sculptuur
en video) boetseert de 100
jarige Tijs Soeting

Groepsdeelname aan G/OUD:
Kunstblok - Artist in residence

_ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ ___________________ _
10 woonzorglocaties, 10 kunstenaars, 1 mobiel atelier en 1 spectaculaire
hijskraan. Met deze ingrediënten laat Kunstblok zien dat kunst en zorg elkaar
kunnen aanvullen en versterken. Tijdens de expositie G/OUD tonen we een
selectie van het werk dat in de afgelopen 2 jaar in samenwerking met bewoners
van Vitalis Woonzorggroep tot stand is gekomen.
Op en neer geslingerd worden tussen het eigen kunstenaarschap en de soms
keiharde realiteit van een verzorgingshuis. Letterlijk wonen en werken tussen
de bewoners van Tsjalke Bouma. Het indringende op de huid zitten van Monique
Priem of het experimentele karakter van Studio Toer. Ontelbare lieve en bijzondere ontmoetingen. Stuk voor stuk eye openers die hebben geresulteerd
in prachtig werk en soms ook in een blijvende samenwerking.
Herkenning, ontroering, verbazing, twijfel, humor, hoop en vooral ook de hardheid van een verzorgingshuis wisselen elkaar op een bijzondere manier af.

Deelnemers aan Kunstblok:
Tsjalke Bouma - social design | Mooniq Priem - sculptuur & video
Studio Toer - interactief design | Desiree Hammen - freestyle borduren
Gam Bodenhausen - tekeningen | Monique Rutten - schilderen
Toos Nijssen - schilderen & video | Bob Graat - architectuur
Sandra Schouten - social design | Rob Schoonen - journalistiek
Quotes deelnemers Kunstblok:
“Deze hele schare mensen eet hetzelfde en leeft min of meer in hetzelfde ritme.
Dat strookt naar mijn idee niet met de diversiteit van karakters die ik ben
tegengekomen. Het zet me wel eens aan het denken over de toekomst: hoe zal
het voor mij zijn wanneer ik op die leeftijd ben.”
Desiree Hammen over Kunstblok
“Pas veel later heb ik gemerkt hoe waardevol die 7 weken Kunstblok waren.
Ik dacht iets aan de mensen te geven, maar ik denk dat ik zelf meer terug heb
gekregen. Ik kan er de vinger niet op leggen, maar ik heb wel gemerkt dat ik in
die periode heel gelukkig was.”
Mooniq Priem over Kunstblok
“Ze vertellen hun eigen verhaal. Over vroeger, over politiek, over vandaag.
Je vindt de gemeenschappelijke interesses. Uiteindelijk word je onderdeel van
het systeem. Je wordt aan tafel verwacht. Ze houden een plekje voor je vrij.”
Studio Toer over Kunstblok
Meer informatie: www.kunstblok.info
Kunstblok is een initiatief van: Vitalis Woonzorggroep (Maaike Mul) en Zilver-Werk (Marcel Sloots)
Kunstblok is mogelijk gemaakt door: bkkc, van Abbemuseum, Stichting Vrienden van Vitalis, Philips de Jongh Fonds,
Stichting Sluyterman van Loo, Constant van Renessefonds, BankGiro Loterij, Volle-Kracht, Mirjam Houben en vele anderen.

Individuele deelnemers aan G/OUD:
Gerjanne
van Gink Collectie Alzheimer Empathy Products
_ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ ___________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
De ADS-spiegel helpt Alzheimer patiënten in hun Algemeen Dagelijkse Structuur.
Wanneer de patiënt de tandenborstel pakt, toont de spiegel een filmbeeld van
iemand die zijn tanden poetst. In de zorg noemt men dit mirroring, het voordoen
van handelingen. De spiegel ondersteunt de gebruiker op een natuurlijke manier
in tandenpoetsen, wassen, afdrogen en haren kammen. De spiegel helpt mensen
langer zelfstandig te blijven. (www.gerjannevangink.nl)

Anne
Stroom Keep it in Mind
_ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ ___________
Beweging en activiteit is voor mensen met dementie belangrijk om het proces
te vertragen. Met 'Keep it in Mind: Tractable Games' creëerde Anne Stroom
volwassen ‘speelgoed’ voor dementerenden. De spellen bevorderen sociale
interactie en kunnen zonder hulp worden gespeeld, belangrijk voor het gevoel
van eigenwaarde en een stimulans voor de cognitieve vaardigheden.
(www.annestroom.nl)

Neel
van Eupen Woning 8
_ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _________
Eén op de vijf ouderen krijgt te maken met een vorm van dementie. Er zijn net
zoveel vormen van dementie als er mensen zijn die er aan lijden. Fotografe Neel
van Eupen heeft het hele proces van dichtbij meegemaakt en het is ontluisterend.
Je verliest de connectie met de realiteit en de controle over je eigen leven. Je
raakt gedesoriënteerd in je eigen wereld. Je verliest je waardigheid, je kritisch
beoordelingsvermogen je bekende omgeving. Je verliest jezelf. Woning 8 was
de laatste domicilie van haar moeder. (www.neelvaneupen.nl)

Evie
Sparidaens Hou Vast / Vergeten vragen
_ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ ___________________ _ _ _ _
Hou vast is een publicatie waarin Evie Sparidaens de juiste woorden probeert te
vinden om de lezer te laten ervaren hoe het voelt om dementie te hebben. Zij
confronteert ons met de leegte en de verwarring en vooral met het onophoudelijk zoeken naar houvast. Er is veel informatie te vinden over de ziekte
maar de inleving blijft daarbij onderbelicht. Juist door dit gevoel te vertolken,
hoopt de ontwerper meer bewustzijn te creëren, wat hopelijk zal lijden tot
meer begrip. (www.eviesparidaens.nl)

Tess
Janse Interlude
_ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ ____
Ellenlange intakegesprekken of -formulieren zijn geen fijn begin bij de overstap
naar een verzorgingstehuis. Interlude wil deze stap in het proces zo persoonlijk
en makkelijk mogelijk maken door de patiënt in de eigen vertrouwde omgeving
op een informele manier vragen te stellen. Korte filmpjes hiervan worden via
een app zichtbaar voor diverse partijen als bijvoorbeeld de afdeling intake, toekomstige verplegers, nieuwe medebewoners etc. Een persoonlijke en informele
manier van informatieverwerking die bijdraagt aan een warmer welkom.
(www.tessjanse.com)

Milan
van der Stouw Paper portraits
_ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ ________________
Milan van der Stouw is een meester met papier. Wat een beeldhouwer met klei
of steen doet, doet Milan met zelfgeschept papier. Voor de expositie G/OUD is
hij aan de slag gegaan met een serie bijzondere portretten.

Over Zilver-Werk:

Wij initiëren
kunst- en
cultuurprojecten
voor ouderen

Door het het initiëren van bijzondere kunsten cultuurprojecten wil Zilver-Werk antwoord
geven op de veranderende wensen en behoeftes
van ouderen. We werken samen met social
designers, kunstenaars, schrijvers, zorghuizen
en publiek. We doen dit met kennis en knipoog.

Wij onderzoeken
de toekomst
van het ouder
worden

Zilver-Werk richt zich op specifieke onderwerpen zoals beeldvorming rondom ouderen
en de toekomst van het ouder worden. We
onderzoeken, documenteren, interpreteren en
stellen de opgedane kennis ter beschikking.

Wij bieden
podium en
expositieruimte
voor talenten

Onder de naam G/OUD on stage stelt ZilverWerk expositieruimte ter beschikking aan jonge
kunstenaars of ontwerpers met een bijzonder
project rondom ouderen.
Daarnaast zijn er op het podium gerealiseerde
en work in progress projecten van Zilver-Werk
te zien.

Stichting Zilver-Werk
Social design projecten
voor ouderen
Werkplek en expositieruimte
Strijp-S (Yksi Expo)
Torenallee 22-04,
5617 BD Eindhoven
Contact
Marcel Sloots | 06-54657711
Marjan Thielen | 06-28559659
info@zilver-werk.nl
www.zilver-werk.nl

