INSIDE/OUT panorama Franeker
INSIDE OUT is een community art project: het levert een gesammtkunstwerk en een
community op. Uitgevoerd door kunstenaar Baukje Spaltro in opdracht van Stichting
Panorama Franeker Fryslân 2018.
Baukje Spaltro maakt samen met ca. 100 (ex)cliënten uit de psychiatrie een cirkelvormig
panorama met een omtrek van 40 meter en 2.5 meter hoog.
Een landschap van stemmingen die zowel binnen- als buitenwereld verbeeldt, hoe iemand
het Friese landschap om zich heen waarneemt en ervaart. Een landschap opgebouwd uit
een honderdtal persoonlijke stemmingen van de deelnemers. Geschilderde elementen,
persoonlijke citaten (projecties) en muziek.
Baukje werkt met haar Co-Creatie methodiek, traint creatieve therapeuten hierin zodat
meerdere cliënten uit verschillende MU locaties kunnen participeren.
De Co-Creatie methodiek bestaat hier uit vier stappen:
1. Aanloop (projectorganisatie, training creatieve therapeuten) nov 2017-jan 2018
2. Co-Creatie (ontwerp door brainstorm/workshop/schilderen en realisatie) feb-mei 2018
3. Presentatie (expositie-lezingen-rondleidingen-ontmoetingen lotgenoten/publiek) juni-juli
4. Hergebruik Panorama (doeken, tasjes e.d. maken i.s.m. MindUps) vanaf aug 2018
Afsluitende gespreksrondes, over wat herstel en taboedoorbrekend in de psychiatrie.
Dit project draait om het anders zijn, het anders waarnemen en anders vertolken.
Het nodigt cliënten uit hun unieke en persoonlijke waarnemingen in te zetten voor een
gesammtkunstwerk en om een nieuwe community te starten.
Hierdoor ontstaat er
- een uniek gesammtkunstwerk ‘landschap van stemmingen’
- unieke panorama tijdsbeeld van cultureel erfgoed en het terrein Groot Lankum
- nieuwe community
- aandacht en verrijking, taboe doorbrekend over psychiatrie
- empowerment, doelgroep krijgt podium en aandacht
- talentontwikkeling en educatief (lezingen, concert, rondleidingen deelnemers)
- het ‘anders zijn’ ontmoeten en leren waarderen
- unieke ervaring: De bezoeker stapt in een onbekende en inspirerende binnenwereld. Na
het verlaten van INSIDE/OUT kijkt deze met een verrijkte blik naar de buitenwereld.
- Hergebruik Panorama i.s.m. MindUp (tassen, tenten, schorten, doeken e.d.)
- Actieplan voor een nieuwe community, w.o. gesprekken tussen deelnemers over positie
van psychiatrische cliënten in de maatschappij?
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