
 
 
 
 
 
 
Spinoza presenteert:  
i.s.m. het Community Art Lab: de making of… 
 

8 oktober 2009 
16.00-18.00 (aansluitend borrel tot 19.00) 
Locatie: Kopi Susu (J.P. Coenstraat 69, Utrecht)  

 
 
Met ‘de making of’ willen wij, de organisatie en de kunstenaars van Spinoza presenteert:, laten zien hoe we gewerkt 
hebben aan dit community art project. Het doel van Spinoza presenteert: is om de kracht van het Spinozaplantsoen te 
laten zien. Op 26 en 27 september hebben we een minifestival georganiseerd waar we de verschillende projecten 
hebben gepresenteerd. Zie onze website, www.spinozaplantsoen.nl, voor meer informatie. Nu willen we graag 
reflecteren op ons proces, de verschillende kunstprojecten evalueren maar ook vooruitkijken. We willen u uitnodigen 
om met ons een verdiepende dialoog te voeren over community art. 
 
Tijdens deze making of willen we het niet alleen hebben over de making of Spinoza presenteert:, maar ook over de 
making of community art in bredere zin. Welke vaardigheden vraagt deze werkvorm van de kunstenaar? Hoe verhoudt 
artistieke kwaliteit zich tot het proces van het samen maken? Wat kan het effect zijn van community art op een buurt 
en een gemeenschap? Hoe kijken betrokken kunstenaars, bewoners en organisaties naar community art? 
 
De middag zal bestaan uit korte presentaties en een dialoog met aanwezigen. Verder zal een korte film van Geertje 
Klaver over het project getoond worden en zijn er foto’s te zien die Osama, een bewoner van het plantsoen tijdens het 
weekend van 26 en 27 september maakt. 
 
Wij hopen op 8 oktober in Kopi Susu met u de dialoog aan te mogen gaan over artistieke en sociale doelen van 
community art, kunst in de buurt en welzijn. 
 
 
Namens Spinoza presenteert:,     Namens het Community Art Lab, 
 
 
Heddy Veltkamp en Jochem Naafs    Eugène van Erven 
 
 
 

Voorlopig programma 
 
16.00: Binnenloop en welkom (Jochem Naafs) 
 
16.05: Introductie over Community Art en Community Art Lab (Eugene van Erven) 
16.20: Film over Spinoza presenteert: van Geertje Klaver 
16.40: Introductie over Spinoza presenteert:  
 
16.50: Karlijn Souren over Etenswaar met een knipoog 
17.00: Heddy Veltkamp over De Poppen aan het dansen! 
17.10: Bewoner(s) over Spinoza presenteert: 
 
17.30: Dialoog over community art met alle aanwezigen naar aanleiding van de presentaties en de resultaten 
van een bewonersonderzoek door Ivana Cerovecki.  
 
18.00: Borrel 
 
19.00: Einde 

 
 
Spinoza presenteert: is geïnitieerd door Mo’Move en is mede mogelijk gemaakt door: Leefbaarheidsbudget van Wijk West, 
Gemeente Utrecht, Vrede van Utrecht, Oranjefonds, Prins Bernard Cultuurfonds, VSB Fonds, K.F. Hein fonds, Mitros, Portes, 
Douwe Egberts en Burendag 2009.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


