Schrijf je nu in voor het symposium, klik hier.

Uitnodiging voor de opening van de

Beautiful Distress
Kunstmanifestatie over waanzin
Meer dan veertig kunstenaars* tonen het werk dat zij in de afgelopen jaren
maakten in de residencies van Het Vijfde Seizoen en Beautiful Distress in
een psychiatrische instelling. De kunstwerken laten hun visies en observaties
over de psychiatrie zien en vertellen het verhaal van patiënten.

We heten u van harte welkom op de openingsbijeenkomsten.
Ook kunt u zich nog inschrijven voor ons SYMPOSIUM**.
Bekijk het volledige programma op beautifuldistress.org/kunstmanifestatie en
schrijf u in voor het Beautiful Distress Symposium via de link boven deze
email.
Heeft u nog vragen, stuur dan een e-mail naar
kunstmanifestatie@beautifuldistress.org.
Wij zien uit naar uw komst!
Het Vijfde Seizoen en Beautiful Distress

*) Deelnemende kunstenaars
Laurence Aëgerter, Aram Tanis, Marieke Zwart, Aldo van den Broek, Yasmijn Karhof, Dirk van
Lieshout, Voebe de Gruyter, Marijn Ottenhof, Coco Young, Domenico Mangano & Marieke van Rooy,
Kostana Banovic, Alexander Sand, Doris Denekamp & Geert van Mil, Jantine Wijnja, Rebecca
Chamberlain,
Guy Richards Smit, Frank Koolen, Anno Dijkstra, Aimée Zito Lema, Alet Pilon, Anouk Kruithof, Lotte
van Lieshout, Roos Rebergen & Tim van Oosten (RoosBeef), Jikke van Loon, Marisca Voskamp,
Annemiek Vera, Jean Bernard Koeman, Annaleen Louwes, Christiaan Bastiaans, Berend Strik, Erik
van Lieshout, Roy Villevoye, Fransje Killaars, Ingmar Heytze, Lisette Verkerk, Emmeline de Mooij &
Adriaan Mellegers, Menno Wigman, Olivia Glebbeek & Evelien Krijl, Mario Rizzi, Mella Jaarsma & Yudi
Tajudin, Nina Glockner, Willem de Rooy. (Enkele kunstenaars zijn nog onder voorbehoud).

Curator van de tentoonstelling: Esther Vossen, directeur Het Vijfde seizoen
Adviseur: Patrick Allegaert, artistiek directeur Museum Dr. Guislain, Gent

**) Sprekers en programma symposium
• Dagvoorzitter: Jim van Os, hoogleraar, psychiater en voorzitter Divisie Hersenen Universitair
Medisch Centrum Utrecht.

Sprekers
De sprekers benaderen psychiatrie, kunst en stigma’s vanuit verschillende invalshoeken. De sprekers
zijn onder anderen:
• Graham Thornicroft, Professor of Community Psychiatry bij het Institute of Psychiatry, King’s College
London.
• Sven unik-id, kunstenaar (met ervaring).
• Eric van der Burg, waarnemend burgemeester en wethouder zorg van de gemeente Amsterdam.
• Annaleen Louwes, kunstenaar.
• Spreker namens families van patiënten.

Workshops
Er zijn workshops met mensen uit de verschillende belangengroepen (kunstenaars,
patiënten/ervaringsdeskundigen,familie, ggz medewerkers, beleidsmakers en algemeen publiek). Aan
de hand van kunstwerken in de tentoonstelling wordt gesproken over mogelijke nieuwe oplossingen en
worden ervaringen en best practices uitgewisseld.

Kunstmanifestatie
Op donderdag 23 november gaat de Beautiful Distress Kunstmanifestatie over waanzin van start. Dit
initiatief van Stichting Het Vijfde Seizoen en Stichting Beautiful Distress bestaat uit een tentoonstelling
op twee locaties, een manifest en een symposium. Doel is om met kunst het gesprek aan te gaan over
psychische ziektes, en zo bij te dragen aan de emancipatie van waanzin.
Sinds 2014 organiseert Stichting Beautiful Distress een artist in residence-programma in de
psychiatrische afdeling van Kings County Hospital in Brooklyn, New York. Beautiful Distress is
geïnspireerd door Stichting Het Vijfde Seizoen, die al 20 jaar een vergelijkbaar artist in residenceprogramma heeft. Tijdens het programma wonen en werken kunstenaars voor drie maanden in de
instelling. Hier observeren zij de wereld van psychiatrie. Hun visies en ervaringen zetten zij om in
kunst.

