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A space designed for vitamin B
PLANET (E)ART(H)
07.03.2007 - 08.04.2007
In het kader van de manifestatie BIPOLIS met als thema
Thought on Food/Food for Thought presenteert Museum Het
Domein op uitnodiging van de Provincie Limburg in het
Gouvernement aan de Maas een cocktail van creatieve
vitamines voor lichaam en geest.
Vitamin Creative Space, een kunstinstelling uit Guangzhou,
China, en tevens één van de structurele partners van Het
Domein in het kader van het internationale uitwisselingsproject
Made in Mirrors, houdt zich bezig met kunst als vitamine, als
geestelijk voedsel voor de samenleving. Eén van de projecten
van Vitamin Creative Space is How to travel with a Watermelon
van Duan Jianyu, een artistiek onderzoek waarbij vanuit een
Chinees perspectief commentaar wordt gegeven op de
wereldwijde verspreiding van dezelfde mensen, ideeën en
culturen.

De Limburgse multinational DSM is eveneens partner in het
project Made in Mirrors. In de bedrijfstak Life-sciences is DSM
wereldwijd en meer specifiek in China, één van de grootste
producenten van kunstmatige vitamines. DSM is daarnaast ook
een bedrijf dat zich zowel door middel van haar kunstcollectie
als door de speciale aandacht voor de creatieve industrie actief
engageert met de Limburgse regio.
Al deze verschillende aspecten komen samen in de expositie
PLANET (E)ART(H). Een project over de betekenis van
creativiteit als multivitamine voor de postindustriële toekomst
van de regio in internationaal perspectief, over de spiegeling van
verschillende culturen en van nieuwe en oude economieën. Met
Chinese kunstenaars als Duan Jianyu en Cao Fei, uit de
museale collectie en de DSM collectie. PLANET (E)ART(H)
wordt mogelijk gemaakt door het interculturele
uitwisselingsproject Made in Mirrors.

De expositie is op werkdagen te bezichtigen van 7 maart 2007
tot en met 8 april 2007 in het Gouvernement aan de Maas,
Limburglaan 10 te Maastricht.
Bipolis is een tweejaarlijkse manifestatie over de creatieve
industrie in de Euregio. De presentaties vinden plaats in het NAi
te Maastricht, Z33 te Hasselt en het Gouvernement te
Maastricht. Tevens vindt in dit verband de Lange Nacht van de
Creativiteit plaats op 14 maart in het Centre Céramique.
Meer informatie en beeldmateriaal is in de persrubriek op de
homepage www.bipolis.eu te vinden. Ook staan wij u graag te
woord: Brigitte Bloksma, bm.bloksma@prvlimburg.nl of
telefonisch naar het nummer 043 - 389 88 76.
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