...CERITA CERITA....

‘Ouw Manisee’ terra cotta boat sculpture by Roos Titaley-Likumahuwa, Ouw, pulau Saparua

‘SO’...................................................and so it has been, so we go
creatieve bijeenkomsten
Voor de internationale tentoonstelling Sonsbeek 2016 TRANSACTIONS heeft curatorengroep Ruangruppa
beeldend kunstenaar Juul Sadée uitgenodigd een kunstproject te ontwikkelen met leden van de Molukse
gemeenschap uit Arnhem en omgeving.
Aan deze uitnodiging was een lang gesprek voorafgegaan waarbij diverse onderwerpen de revue zijn
gepasseerd. Bijvoorbeeld onderwerpen als kolonisatie en immigratie in het algemeen en van de Molukse
gemeenschap in het bijzonder. Ook het feit dat het Moluks Historisch Museum momenteel als museum niet
meer bestaat, en het Moluks erfgoed zo weinig zichtbaar is en/of gepresenteerd wordt in de diverse Musea
in Nederland was onderwerp van gesprek, naast de huidige positie van de 2de generatie Molukkers.
Op basis van haar in 2013 gestarte samenwerking met de Stichting Moetiara Maloekoe te Maastricht werd
de volgende opdracht geformuleerd; ‘ontwikkel een kunstwerk waarin participatie van de Molukse
gemeenschap in en om Arnhem een plek krijgt en welk getoond zal worden in het Museum Bronbeek te
Arnhem’.
Juul ontwikkelde een werkmethode van een aantal bijeenkomsten waarbij in huislijke sfeer samen dingen
gemaakt worden die symbool staan voor de levens-verhalen van de 2de generatie Molukkers.

‘SO’ Beste lezer,
Hierbij nodig ik U uit om deel te nemen de creatieve bijeenkomsten ‘CERITA CERITA’.
Iedereen is welkom 1ste, 2de en 3de generatie Molukkers, familie, vrienden, kennissen, wel of niet met een
Molukse achtergrond.
De bijeenkomsten vinden hoofdzakelijk plaats op zaterdagmiddag van 13-17 uur. Iedere bijeenkomst worden
er verschillende onderwerpen ter tafel gebracht. Soms zal er een speciale tafelgast aanwezig zijn die
zijn/haar kennis graag met jullie willen delen.
De dingen die gemaakt worden van klei, papier/karton en textiel worden opgenomen in het kunstwerk ‘SO’
en in Museum Bronbeek tentoongesteld. De vertelde verhalen worden bewerkt naar de historische vorm van
orale vertel cultuur van de Molukken en als een ‘geluidslandschap’ in het kuntwerk verwerkt.
Dit betekent dat we naast handvaardigheid en samen van gedachte wisselen ook wat stemoefeningen zullen
doen zodat, wie wilt, zijn of haar eigen verhaal kan inspreken, -fluisteren, -zingen voor de audio-opname.
Laat U-zelf, de andere deelnemers en mij verrassen, alles mag, niets is verplicht. Gezamenlijk bepalen we
de ontwikkeling van het proces.
Deelname is vrij en kosteloos.Ik zie uit naar Uw komst en onze samenwerking, hartelijke groet Juul Sadée,

DATA Cerita Cerita ’SO’
locatie Ruru House, Looierstraat 43 Arnhem Centrum (loopafstand vanaf NS station)
February
zat 6 to meet, to talk, to do tafelgast Francy Laetaemia, ‘women
empowerment’ 13.00-17.00u.
zat 13 to meet, to talk, to do handvaardigheid, gesprek en korte
workshop ‘tropische bonbons maken’
13.00-17.00u.
zat 20 to meet, to talk, to do handvaardigheid, gesprek met tafelgast
Nanneke Wigard, Moluks Historisch
Centrum, over ‘verzamelen’ 13.00-17.00u.
locatie Stichting Bua Hati, Lambert Hendriksstraat 8, 4001 SP Tiel
March
zat 5 to meet, to talk, to do handvaardigheid, gesprek 13.00-17.00u.
zat 19 to meet, to talk, to do handvaardigheid, gesprek 13.00-17.00u.
locatie Ruru House, Looierstraat 43 Arnhem Centrum (loopafstand vanaf NS station)
March
zon 20 to meet, to talk, to do internationale dag van verhalen vertellen
tafelgast Aone van Engelenhoven over de orale vertelcultuur op
de Molukken, handvaardigheid, gesprek, meer info volgt nog
13.00-17.00u.
locatie Museum Bronbeek, Velperweg 147 Arnhem
April
zat 16 to meet, to talk, to do
zat 23 to meet, to talk, to do

13.00-17.00u.
13.00-17.00u.

meer info volgt nog
meer info volgt nog

Alle to meet, to talk, to do
– dagen zijn open en met vrij entree voor publiek
Schema to meet, to talk, to do – dagen, 13.00-14.00 meet & greet, 14.00-17.00 talk & do
4 Juni
opening Internationale tentoonstelling Sonsbeek 2016
TRANSACTIONS multi media artwork ’SO’ Museum Bronbeek
18 September
sluiting

