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i n s p i r at i e b r o n

Honderdvijfendertig briefjes vol woorden, zinnen, vragen, opmerkingen, bedankjes, of klachten, met veel onderstrepingen, vraag- en uitroeptekens, in potlood
of pen, met verschillende kleuren.
De briefjes zijn geschreven door een dementerende vrouw, op servetjes,
gebruikte agenda- en scheurkalenderblaadjes en verpakkingsmateriaal.
onderzoek

De confrontatie met deze briefjes was voor ons, Elsbeth Horneman, grafisch
ontwerper, en Monique Greveling, filosoof, aanleiding om samen met het onderwerp dementie en communicatie aan het werk te gaan.
Wij stelden ons vragen over de ontregeling van communicatie door vergeetachtigheid en over het isolement van dementerenden. Want wat gaat er allemaal
door ons hoofd als we communiceren? Wat begrijpen we daardoor wel of niet?
Wat doen we om iemand die moeite heeft om zich goed uit te drukken, toch te
begrijpen? Waar hebben we aandacht voor?
V ERTA L IN G

‘Bij mij hangt alles binnen’ is een beeldende vertaling van al deze aspecten op
negen panelen van 150 x 35 cm. Zoals de originele briefjes vragen om aandacht
en inspanning om ze te kunnen begrijpen, zo moet nu de toeschouwer zich
inspannen om deze panelen ‘te verstaan’.
o.a.
-expositie van het werk op panelen mogelijk gekoppeld aan lezingen / theater / boekbesprekingen / films
-zeefdrukken direct op bijvoorbeeld muur, glas of andere dragers
-lichtbakken met wisselende (stukken van) tekstbeelden
-ondersteunend materiaal bij trainingen / workshops / lessen

t o e pa s s i n g e n

B i j m i j h a n g t a ll e s b i n n e n

creëert een wereld die raakt, die een indruk achterlaat, die te denken geeft ...

