
Tentoonstelling laat mensen zien zonder met de ogen te kijken
Cabaretier Vincent Bijlo improviseert op “kunst om aan te raken”

Amsterdam, 17 november— Cabaretier Vincent Bijlo wordt uitgedaagd om zijn 
reputatie als “ziener” waar te maken. Morgen laat hij zijn verbeelding de vrije loop op 
de tentoonstelling “Touching the heART” in Cristofori in Amsterdam. Samen met 
IKON-TV-presentatrice Annemiek Schrijver improviseert hij zich langs 
kunstvoorwerpen die allemaal aangeraakt mogen worden. De tentoonstelling stelt 
andere manieren van kijken centraal dan zien met je ogen. Bijlo toert op dit moment 
door Nederland met een show die “De Ziener” heet. ’s Avonds geeft pianist Polo de Haas 
een concert geïnspireerd op de kunstwerken.

Touching The heART
Onder het motto “Kunst om aan te raken” exposeert een groep jonge kunstenaars Touching 
the heART. Meteen al bij binnenkomst loopt de bezoeker door een “sprekende deur”. Als hij – 
al dan niet geblinddoekt - de ruimte binnenloopt, leiden artiesten hem langs voorwerpen om 
vast te pakken en te voelen. Zo nodigt de kunstenaar hem of haar uit een nieuwe wijze van 
‘zien’ te ontdekken. Dit geeft toegang tot een andere wereld van kunst, emotie, schoonheid en 
originaliteit, kortom tot een andere, nieuwe belevingswereld. 

Blinde en ziende kinderen ontmoeten elkaar
Ook schoolklassen komen langs op de tentoonstelling. Ziende kinderen kunnen van blinde 
kinderen leren hoe je kunt kijken zonder je ogen.  

Er worden kunstwerken tentoongesteld van onder andere Anutosh, Liesbeth Bijwaard, 
Annelies Brak, Marta Eliseu, Margot de Jager, Hanna Järlehed, Hans van Koolwijk, Toril 
Rygh, Renee Span, Kris Vanderlick, Anneke Voskamp - Hubregtse, Marcella van Zanten en 
Christoph Zellweger.

Touching the Heart

Datum: Dinsdag 18 November 2003
Plaats: Cristofori, Prinsengracht 581 - 583 in Amsterdam
Prijs: overdag: gratis, ’s avonds: 12,50 euro
11:00 aanvang tentoonstelling
17:00 Vincent Bijlo en Annemiek Schrijver improviseren langs de 

kunstwerken
19:30 zaal open voor avondtentoonstelling en concert

Reserveren: m.poppenk@freeler.nl of tel.: 0570.561953. Vermeld uw naam, 
telefoonnr. en aantal kaarten. Reserveren aanbevolen.

Begeleiders van blinden en slechtzienden hebben gratis toegang. 
Blindengeleidehonden zijn welkom.

Niet voor publicatie: 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Irene Bloemink, 06 502 154 06
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