
VISIONS OF BOSCH

UITNODIGING  3 november 2013



MAIL ART EXPOSITIE
3 november 2013 - 5 januari 2014

winterexpositie VISIONS OF BOSCH
i.s.m. The Museum of Instant Images

          

Jheronimus Bosch Art Center
Jeroen Boschplein 2 (voorheen Hinthamerstraat 175)
5211 ML ’s-Hertogenbosch
www.jheronimusbosch-artcenter.nl
boschvisions.blogspot.nl

Zondag 3 november 2013
programma

10.30 u.   Ontvangst met koffie, thee en lekkers
11.00 u.  Openingswoord Dhr. Coen Free, bestuurder Stichting Jeroen  
 Bosch Centrum
11.15 u.  Toon Joosen, alias Mr. Colori van het Museum of Instant  
 Images. Hij geeft een toelichting op het fenomeen mail art
11.45 u.  Opening expositie door Dhr. Coen Free en Toon Joosen
12.00 u.   Afsluiting met een drankje in Stadshotel Jeroen en de mo- 
 gelijkheid tot het bezichtigen van de tentoonstelling.

Geachte genodigde,

Wij nodigen u van harte uit voor de opening van de winterexpositie 
op zondag 3 november 2013 in het Jheronimus Bosch Art Center. In 
samenwerking met het Museum of Instant Images is deze expositie 
in het Jheronimus Bosch Art Center tot stand gekomen. 250 Kunste-
naars uit 40 landen hebben hun eigen visie gegeven op het thema 
VISIONS OF BOSCH.
Dit mail art thema is toegespitst op de vraag hoe de deelnemende 
kunstenaars het werk van Jeroen Bosch als een inspiratiebron kun-
nen gebruiken om hun eigen werkelijkheid om te zetten in visioenen 
zoals die op de schilderijen van Bosch te zien zijn.
Postkunst, mail art, bestaat dit jaar 50 jaar. Er is een groot we-
reldwijd netwerk ontstaan van kunstenaars die aan elkaars projec-
ten deelnemen en in woord en beeld communiceren zonder elkaar 
persoonlijk te kennen. Mail art is niet commercieel. Er wordt niets 
gekocht of verkocht. In het digitale tijdperk is de mail art inmiddels 
e-mail art geworden. Een hele sterke opleving van deze communica-
tiekunst is nu alweer enige jaren op het internet te volgen in blogs en 
op websites. Mr. Colori van het Museum of Instant Images wil echter 
graag de papieren versie in stand houden om tentoonstellingen als 
deze te kunnen blijven organiseren.

We stellen de komst van u en uw partner zeer op prijs.
Wilt u zo vriendelijk zijn om vóór 26 oktober aanstaande te laten 
weten of u aanwezig kunt zijn. 
Dit kan via info@jheronimusbosch-artcenter.nl of 073-6126890


