Persbericht Project X – mei 2009

Project X is het eerste project van stichting Union by Fiction. Vanaf november 2008 t/m februari 2009
hebben ongeveer 180 mensen van jong tot oud onder begeleiding van professionele kunstenaars
meegewerkt in het maken van een totaalkunstwerk (Gesammtkunstwerk). UbF heeft hen
meegenomen in het proces van kunst maken: van A tot Z, van idee tot en met de presentatie. De
deelnemers hebben individueel of in groepsverband de meest uiteenlopende ideeën bedacht en
deze met veel energie en fantasie uitgewerkt. De resultaten van het project, ongeveer twaalf
mobiele kunstobjecten, zijn vervolgens meegeweest in de carnavalsoptocht van Maastricht.
In mei 2009 zullen deze objecten opnieuw te zien zijn op verschillende locaties en momenten. Vanaf
2 mei t/m 31 mei zal er met de kunstwerken een expositie ingericht worden in ‘t Brandweer,
expositieruimte van SAM. (opening: 2 mei 14u/ geopend wo-zo 12-17u) Ook zal er een interactieve
docu-presentatie zijn in het Theater aan het Vrijthof tijdens het Maastricht Toneelstad festival van 10
t/m 17 mei. Tenslotte zullen een aantal objecten weer mobiel door de stad te bewonderen zijn
tijdens de kunsttour van 21 t/m 24 mei.

Union by Fiction… verbond door verbeelding.
Stichting Union by Fiction heeft als doel het organiseren van sociaal-educatieve kunstprojecten. We
gebruiken kunst om verschillende groepen mensen met elkaar in contact te brengen en elkaar beter
te leren kennen. Maar aan de andere kant is de chemie die hierbij ontstaat het belangrijkste
ingrediënt om hoogwaardige kunst te maken. UbF maakt kunst met een grote groep mensen van
divers pluimage en presenteert deze kunst voor een breed en groot publiek. Op momenten en
plekken waar je niet direct kunst zou verwachten, zoals Carnaval of een popfestival.

Project X is mede mogelijk gemaakt door:
Provincie Limburg, Gemeente Maastricht, Trajekt, stichting DOEN!, Prins Bernard Cultuurfonds,
Brand cultuurfonds Limburg, Stichting Elisabeth Strouven.
Speciale dank voor stichting Arteswa voor haar inspirerende werkwijze.
www.unionbyfiction.nl
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