
Zzondag
15 nov 2015  12-6 pm

Blueprint of Senses

Helena van Doeverenplantsoen, The Hague

NEW LOCATION



free entrance                                   http://locatiez.net                                  vrije toegang

Dit prorgramma is gecureerd door | This program is curated by Paul de Mol & Meldy Ijpelaar

en mede mogelijk gemaakt door | and made possible by Stroom The Hague & city of The Hague.

12:00      opening

12:45      introductie | introduction

13:00      lezing | lecture Prof. Douwe Draaisma 
               psycholoog en auteur van o.m. `Vergeetboek’ |

                 psychologist and author of i.a. 'Forget book’

14:30      lezing | lecture Drs. Christanne Niesten
               kunsttheoretica en adviseur aankoop hedendaagse kunst |

                 art theorist and consultant of contemporary art purchases

15:30      discussie o.l.v. | discussion moderated by Paul de Bruyne      

17:00      diner

18:00      sluiting | closure

Met bijdragen van kunstenaars | With contributions by artists 

Angela de Weijer, Maika Garnica, Paul de Mol, Alan Boom, Jowel de Bruijn.

We are happy to invite you to a new edition 

of Zzondag: an exhibition, program of 

lectures, discussion and a simple supper 

with artists, scientists and a curious 

audience. A Zzondag about perceiving, 

imagining and how memory is involved. Are 

we able to appoint our senses as 

trustworthy?

Which sources does an artist use in order to 

imagine what he or she wants to create? And 

what about the tension between the 

imaginary image and the physical form in 

which it is poured?

We zijn verheugd u uit te nodigen voor een 

nieuwe editie van Zzondag: een tentoon-

stelling, programma met lezingen, discussie 

en een eenvoudige maaltijd samen met 

kunstenaars, wetenschappers en een nieuws-

gierig publiek. Een Zzondag over waar-

nemen, verbeelden en de rol, die het ge-

heugen hierbij speelt. Zijn onze zintuigen 

wel te vertrouwen?

Als  een kunstenaar zich een beeld voorstelt 

van wat hij wil maken, welke bronnen boort 

hij dan aan? En wat te denken over de 

spanning tussen dat imaginaire beeld en de 

materiële vorm waarin dat gegoten wordt? 

Zondag | Sunday 15 November 2015 - 12:00-18:00
nieuwe locatie | new location 

Helena van Doeverenplantsoen, Den Haag | The Hague

Kijk ik met mijn ogen,mijn herinnering,mijn gevoel of......? 
Do I look with my eyes, my memory, my senses or ......?
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