Kunst en boeken in duurzame expositie ‘Papier Hier’
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Creatief platform MOAM initieert een expositie die kunst combineert met boeken. Zestien jonge kunstenaars
uit verschillende disciplines zijn gekoppeld aan zestien toonaangevende Nederlandse schrijvers. In de
afgelopen maanden werkten de kunstenaars nauw samen met de auteurs, en creëerden zij werk geïnspireerd
op een boek van de auteur, met gerecycled papier als basismateriaal.
Papier Hier vestigt de aandacht op de rijkdom van boeken. De kunstwerken zullen bezoekers op een originele
en innovatieve manier inspireren en informeren over kunst, boeken en duurzaamheid.

Opening in OBA Oosterdok, Amsterdam
De expositie opent februari 2021 in OBA Oosterdok, Amsterdam en reist na een aantal weken door naar
verschillende OBA-vestigingen; daarna reizen de individuele werken door naar verschillende bibliotheken in het
land. Eerder stond de expositie gepland om te openen in de KB, de nationale bibliotheek. In verband met het
coronavirus is besloten de opening te verplaatsen naar begin 2021 in de OBA Oosterdok: een locatie waar we
op een verantwoorde manier – met inachtneming van de dan geldende coronaregels – de expositie kunnen
realiseren.

Deelnemende schrijvers aan de Papier Hier expositie zijn:
Abdelkader Benali | Mano Bouzamour | Yvette van Boven | Splinter Chabot | Paulien Cornelisse | Adriaan van
Dis | Anna Enquist | Mylo Freeman | Tim Hofman | Herman Koch | Paul van Loon | Thomas Olde Heuvelt |
Heleen van Royen | Carry Slee | Barbara Stok | Esther Verhoef
Deelnemende kunstenaars aan de Papier Hier expositie zijn:

Alissa + Nienke | Mik Bakker | Froukje de Boer | Gyatso Davids | Milan Faassen | Anne Kolbe | Christina de
Korte | KUNRAD | Renee Mes | Noij | Fleur Peters | Constantijn Scholten | Carlijn Veurink | Loek Vugs | Fenna
Wenselaar | Seok-Hyeon Yoon

Op reis langs bibliotheken
Papier Hier start in januari 2021 met artist-in-residencies in de KB, de nationale bibliotheek in Den Haag, waar
kunstenaars werk zullen creëren. Na de opening en expositie in Amsterdam zullen de kunstwerken individueel
doorreizen naar de ‘thuishavens’ van de participanten. Zo creëert Papier Hier een landelijk bereik én een
nationaal platform voor de deelnemende kunstenaars.
In mei komen de kunstwerken weer samen in Den Haag, waar exposities plaats zullen vinden in de KB, het
Huis van het Boek en de OB Den Haag. Gedurende de gehele periode vinden er activiteiten plaats als
randprogrammering, zoals educatieve workshops, panelgesprekken, voorleessessies en exclusieve tours met
en door de kunstenaars en schrijvers.
Met de Papier Hier-expositie bundelen MOAM, KB, CPNB, Nederlands Letterenfonds en Huis van het Boek de
krachten in het belang van de jonge kunstenaars, het boek en duurzaamheid. Uiteraard worden zowel de
expositie als de randprogrammering georganiseerd met inachtneming van de dan geldende coronaregels en
-adviezen vanuit de overheid.
Papier Hier wordt mede mogelijk gemaakt door HP, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Print&Bind en
Tomado.
Frank Veerkamp
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