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Stedelijk Blikopeners @ Temporary Stedelijk 2

The Temporary Stedelijk in 2010.
Foto: Tomek Witfield

‘Blikopeners’ zijn sinds 2008 werkzaam bij het Stedelijk Museum
en ook tijdens Temporary Stedelijk 2 zullen zij actief zijn. De huidige
Blikopenergroep bestaat uit veertien Amsterdamse jongeren tussen
15 en 19 jaar, van diverse opleiding, uit diverse stadsdelen en met
diverse achtergronden. Blikopeners leiden rond, voorzien het museum
van advies en hun kritische mening en organiseren activiteiten voor
jongeren. Kortom: de leukste bijbaan van Nederland!
Het Stedelijk vindt het belangrijk dat jongeren in het museum een stem
hebben en wil graag samen met jongeren nadenken over een vorm van
museumbezoek in hun vrije tijd. Met hun frisse kijk op de organisatie, collectie,
communicatie en educatie openen zij ‘blikken’ van museummedewerkers.
Dankzij Blikopeners vormt zich een jong, goed geïnformeerd, kritisch
museumpubliek en bouwt het museum aan een duurzame relatie met
jongeren in de stad.
Eerste periode afgesloten met publicatie en symposium
De eerste lichting Blikopeners organiseerde succesvolle avonden bij de
tentoonstellingen Heilig Vuur. Religie en spiritualiteit in de moderne kunst
in De Nieuwe Kerk (2009) en Avant-gardes 1920/1960 in het Van Gogh
Museum (2009), met onder meer rondleidingen, workshops, speed dates
en performances. Daarna volgden activiteiten tijdens The Temporary
Stedelijk en de Museumnacht. De kroon op het werk van de eerste groep
was het Blikopenerboek: een verslag, weergave en evaluatie van de eerste
anderhalf jaar. Het museum sloot deze periode in oktober 2010 af met een
internationaal symposium over de verbinding tussen jongeren en culturele
instellingen, met sprekers van onder meer Tate Gallery, Whitney Museum,
MoMA en Centre Pompidou.
Blikopeners @ Temporary Stedelijk 2 en in de toekomst
De nieuwe groep Blikopeners verzorgt tijdens Temporary Stedelijk 2 onder
meer rondleidingen en workshops. Straks, in het volledig heropende museum,
zullen zij nog meer schitteren.
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Dan krijgt het museum een speciale ruimte die wordt geprogrammeerd
voor en mét jongeren – een tamelijk unieke situatie. Met Blikopeners heeft
het Stedelijk Museum een bijzondere manier gevonden om als culturele
instelling beter aansluiting te vinden bij deze doelgroep. Dankzij het project
leerden veel jongeren het museum op een andere manier kennen en raakten
zij enthousiast over en geïnteresseerd in kunst en musea. Maar ook intern
brengen de jongeren veel teweeg. Het Stedelijk krijgt een frisse blik op de
eigen collectie, beleid en organisatie. De jongeren en hun activiteiten zijn een
bron van inspiratie en aanleiding voor veel gesprekken en discussies.
Rondleidingen door de Blikopeners
De Blikopeners geven in duo’s rondleidingen aan leeftijdgenoten. Op
aanvraag begeleiden ze ook andere groepen. Tijdens de rondleiding zie je
kunst met de blik van een jongere, niet die van een kunsthistoricus: een heel
ander perspectief! De Blikopeners leiden het liefst rond aan het einde van de
middag of in het weekend omdat zij doordeweeks naar school gaan!
Instaprondleidingen
Twee keer in de maand is er op zaterdag om 15.30 uur een instaprondleiding
(5 & 19 maart, 2 & 16 april, 14 & 28 mei, 11 juni & 23 juni). Reserveren via
blikopeners@stedelijk.nl. Wees er snel bij: maximaal 15 personen!
Rondleidingen op aanvraag
Een Blikopenerrondleiding graag minimaal twee weken van te voren
aanvragen via blikopeners@stedelijk.nl of 020 - 573 2738.
(kosten € 50.– ; duur: 60 min)
Activiteiten en evenementen door de Blikopeners
Workshop Vrijheid in de Kunst op 5 mei
De eerste grote Blikopenerworkshop op de middag van Bevrijdingsdag.
Evenement Open It! op 26 mei
Gooi al je zintuigen open tijdens hét interactieve Blikopenerevenement van
het jaar, speciaal door de Blikopeners georganiseerd voor jongeren en andere
belangstellenden. Niet te missen!
Reserveer voor Blikopenersactiviteiten via blikopeners@stedelijk.nl en volg
www.stedelijk.nl voor actuele informatie.
SNS REAAL Fonds hoofdbegunstiger Blikopeners
SNS REAAL Fonds leverde in 2008, naast de Mondriaan Stichting en het
VSB Fonds, al een substantiële bijdrage aan het pilotjaar van Blikopeners.
SNS REAAL Fonds zet in 2010 de relatie voort door nu € 500.000 aan het
Stedelijk Museum te doneren voor het cultuureducatieprogramma gericht
op jongeren. Daarmee is SNS REAAL Fonds voor een periode van drie
jaar hoofdbegunstiger van de Blikopeners en de programmering van de
jongerenruimte.
Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Press Office Stedelijk
Museum, Marie-José Raven, 020 - 573 26 56, m.raven@stedelijk.nl,
pressoffice@stedelijk.nl.
Voor meer informatie zie ook www.snsreaalfonds.nl.
Het verslag van het symposium en de publicatie Blikopeners zijn op aanvraag
verkrijgbaar, evenals de foto van de Blikopeners in hoge resolutie.
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