KRASJ 5
Kunstbiënnale in Ninove
Curator Griet Menschaert (kunstenaar en redacteur, opgegroeid in het naburige Vollezele) nodigde
dertig kunstenaars uit voor de vijfde editie van het parcours. Geïnspireerd door het thema ‘Het kind in u'
presenteren zij werk op zes bijzondere locaties in het centrum van Ninove. Veel van deze kunstenaars
maken nieuw werk ter gelegenheid van KRASJ, sommige gaan een unieke samenwerking aan. De
curator belooft om Ninove en de Ninovieters actief én coronaproof te betrekken bij het kunstenparcours
en de aanloop ernaartoe.

KRASJ5, het kind in u
Het thema van KRASJ5 is 'Het kind in u'. Het doel van de
deelnemende kunstenaars is om u te helpen dichter bij uw
innerlijke kind te komen (en dan bedoelen we niet alleen het
schattige, brave kind in u!).

Het kind in u
Het kind in u staat midden op het plein met grote ogen
het ziet ramen vol verhalen
en dieren in de wolken
Het bespiedt rijenlang met mensen
Het jankt wanneer het moe is
Het schatert om een dwaze mop
Het kruipt liefst onder tafel en
glijdt graag door de modder
Het danst zonder schroom op gelijk welke muziek
Het is dorstig
Het is hard
Het laat zich afleiden met snoep
Het kind in u begrijpt schoonheid van nature
weet altijd even wat het wil en
klampt zich niet krampachtig vast
Het leert dat het moet delen, dat je met gejengel niets verkrijgt
Het eet om te groeien, het zorgt voor de vrienden
Het laat zich zonder angst vervoeren
en doet niet aan taboes.
Het kind in u houdt dag en nacht uw hand vast,
het trekt ons door alles heen
(Griet Menschaert, curator KRASJ5, voor Ninove, 2020)
Download hier de affiche van KRASJ5 (tekening Kamagurka).

Deelnemende kunstenaars
 Alexandra Cool
 Alvin Arthur
 Benjamin Verdonck
 Bodé Owa
 Emma van der Put

 Griet Menschaert
 Gülsün Karamustafa
 Ignace Cami
 John Rausenberger
 Kamagurka
 Kelechi Bosco
 Koenraad De Smedt
 Koenraad Tinel
 Kyoko Scholiers
 Randall Caesar
 Rebecca Horn
 Renato Nicolodi
 Robbert&Frank Frank&Robbert
 Rosalie en Galathea Van Waeyenberghe
 Sarah Vanhee
 Sas Schilten
 Sunjoo Lee
 Survival of The Fashionest
 Sylvia Souffriau
 Tintin Wulia
 Veroniek van Samang
 Warre Mulder
 Wim Adriaenssens

Praktisch
 Van 5 tot 27 september 2020
 Op zes bijzondere locaties in het centrum van Ninove
 Open op zaterdag en zondag, 13 uur - 18 uur
 Volg KRASJ ook op Facebook!

Contact informatie
Cultuur (dienst)
oud stadhuis
Oudstrijdersplein 6
9400 Ninove
T 054 50 52 85
cultuur@ninove.be

Openingsuren
Vandaag open van 09:00 tot 12:00, van 16:00 tot 19:45
Morgen open van 09:00 tot 12:00
Alle informatie

