
13-04-16 13:36hedendaagse kunst > archief hedendaagse kunst > archief 2007 > chinese youth culture show - Museum Het Domein, Sittard

Pagina 1 van 1http://www.hetdomein.nl/hedendaagse_kunst/archief_hedendaagse_kunst/archief_2007/chinese_youth_culture_show.html

hedendaagse
kunst
· verwacht
· archief Hedendaagse kunst
· irland

De Chinese Youth Culture Show
wordt gevormd door:
Sue (Xu Shuxian); projectmanager
van Vitamin Creative Space/jonge
kunstenaar
Dave (Situ Zhiwei); Producent
Creatieve Ordening van City
Pictorial/ DJ
Alex So (Su Hanguang);
Hoofdredacteur en regisseur van
Cold Tea Webzine
Ban (He Ying); Stichter van het
People’s skateboard/Regisseur
videoclips/ VJ
Allen nog geen 25 en afkomstig uit
Guangzhou , China.

Chinese Youth Culture Show
 
Chinese invasie in Sittard!

18.08.2007 - 30.08.2007
 
De komende 3 weken spiegelen Sue, Dave, Alex en Ban
(Guangzhou, China) de Chinese jongerencultuur aan de
Nederlandse jongerencultuur in de Chinese Youth Culture Show.
Vanaf vrijdag 17 augustus tot en met 30 augustus in Sittard is de
studio van Made in Mirrors aan de Paardestraat 38 in Sittard
helemaal ‘omgeturnd’ tot skate en design paradijs. Sue, Alex,
Dave en Ban hebben de vrijheid gekregen om zich op creatief
gebied helemaal uit te leven en hebben van een rustig woonhuis
een lounge, disco, expositie en skateboard hang plek gemaakt
waarin alle aspecten van de hedendaagse Chinese jongeren
cultuur een plek krijgen.

Colofon

De Chinese Youth Culture Show en de tentoonstelling
Inspiration Indecently Proposed worden mogelijk gemaakt door
Made in Mirrors en de Made in Mirrors partner instellingen Het
Domein in Sittard en Vitamin Creative Space in Guangzhou. Dit
project maakt deel uit van Chinergie, een reeks
tentoonstellingen rondom China die in Museum Het Domein en
de Made in Mirrors studio plaats vinden gedurende augustus
2007.

Made in Mirrors is een initiatief van Stichting Made in Mirrors
Foundation, Museum Het Domein, Vitamin Creative Space en
Museum de Arte Moderna Aloisio Magelhães.

Mede mogelijk gemaakt door: DSM, Mondriaan Stichting en
Provincie Limburg.

De gevel van de Paardestraat 38 heeft iets van een Chinese
draak met ogen van discobollen. Het voormalig winkelgedeelte
is nu een expositieruimte waar jonge Chinese grafisch
ontwerpers en fotografen de kans krijgen hun werk te tonen aan
de Sittardse bevolking. Naast grafisch ontwerp en foto’s worden
er ook schilderijen en tekeningen geëxposeerd van jonge
Chinese kunstenaars. In diezelfde ruimte vindt men ook
skateboards en speelgoed ontworpen door Chinese designers.
De voormalige keuken doet nu dienst als projectiescherm waar
jonge filmmakers hun films op groot doek vertonen. De
woonkamer is winkel annex lounge / relax ruimte geworden,
waar men rustig achteruit kan zakken en genieten met een
glaasje Chinese thee op de deunen van hedendaagse Chinese
hip hop en reggae(!).

De tentoonstelling Inspiration Indecently Exposed van de
Chinese Youth Culture Show op Paardestraat 38 wordt vrijdag
17. augustus om 17.00 geopend waarna er om 21.00 een
loungefeest zal plaats vinden. De tentoonstelling / winkel aan de
Paardestaat is tijdelijk vanaf 17 augustus tot en met 30 augustus
tijdens winkeluren. Naast tentoonstelling vinden er nog een
aantal activiteiten plaats rondom de Chinese Youth Culture
Show:
17 augustus Openingsfeest in de MiM studio
23 augustus Chinese Youth Culture Show @ Ernesto’s
26 augustus Uitmarkt (caravan voor Het Domein)
30 augustus Cinema Flinx China
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