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LISTS
uitnodiging mail art expositie

17 en 18 september 2011



Le Quattro Stagioni i.s.m. The Museum of Instant Images
nodigt je van harte uit op

zaterdag 17 september of zondag 18 september 2011 voor het

Mail art project en de expositie   

Living fast / living slow
&

Mail art project en de expositie

Lijsten (LISTS)
                                                                    

Living fast / living slow betreft een internationale presentatie van de verschillende 
visies op het begrip langzaam leven – Slow living. Of het tegenovergestelde.
Lijsten n.a.v de boeken van de grote Italiaanse filosoof en schrijver Umberto Eco.

Beide tentoonstellingen zijn projecten van mail art kunstenaar Mr. Colori, pseudo-
niem van Toon Joosen. Kunstenaars uit 40 landen nemen deel aan de themapro-
jecten. Mail art is postkunst: stukjes kunst uit de hele wereld worden met elkaar 
uitgewisseld. Er wordt gecommuniceerd in brieven, postkaarten en via alles waar 
maar een postzegel op kan blijven plakken. Het virtuele Museum of Instant Images 
heeft in 30 jaar zo een archief van duizenden stukken opgebouwd en het wordt 
beheerd door Mr. Colori. Het thema van de tentoonstelling Living fast / living slow 
is daar een onderdeel van en refereert bovendien aan het internationale Cittaslow 
gedachtegoed. De gemeente Alphen-Chaam is sinds 2010 namelijk een Cittaslow 
gemeente.  (http://www.cittaslow.net)   

Programma van 17 september en 18 september 
Je wordt tussen 9.00 uur en 9.30 uur verwacht in de Q.S. Gallery, Beckershagen 
15 te Chaam. Gezamenlijk kunnen wij daarna in alle rust gaan genieten van een 
heerlijk ontbijt, la prima colazione. Aan tafel maken wij kennis met elkaar, kun-
nen wij discussiëren over kunst en cultuur, wisselen we nieuwtjes uit en bereiden 
ons voor op de komende dag. De ontmoeting is immers een onlosmakelijk gege-
ven op de themadagen die wij al vanaf 2005 met verve organiseren. Kunstenaars, 
vrienden en bekenden uit binnen- en buitenland, wij hopen hen allen te mogen 
ontvangen. 

Op beide dagen geeft Mr. Colori (Toon Joosen) een lezing over de mail art projec-
ten en over het Museum of Instant Images.

Op 17 september zal om 11.30 uur Drs. H. W. S. M. Nuijten, burgemeester 
van de Gemeente Alphen-Chaam, middels een boeiend betoog uitleg geven over 
Cittaslow, waarvan hij zo’n warm pleitbezorger is. 

Op 18 september zal om 11.30 uur Ir. Gijs Joosen, Senior Architect bij ar-
chitectenbureau ONL / Oosterhuis-Lénárd te Rotterdam, meer vertellen over het 
thema Speed in hun architectuur en o.a. over het Space Xperience Center Cura-
çao, ruimtevluchten vanaf Curaçao. De toekomstige terminal voor de ruimtereizen 
is evenals de befaamde auto-showroom van Hessing aan de A2 een ontwerp van 
ONL. 

Wij stellen het zeer op prijs als je tijdens het ochtendprogramma op één van deze 
dagen onze gast zou willen zijn. Ook je introducee is van harte welkom.                             
Telefonisch of per e-mail aanmelden is noodzakelijk tot uiterlijk 26 augustus.

Op 17 en 18 september en op 24 en 25 september 
is de tentoonstelling open van 14.00 uur tot 19.00 uur.          

Vrij entree. Iedereen is welkom. 

De expositie is op afspraak ook op werkdagen te bezichtigen 
tussen 11 en 25 september 2011 (behalve op dinsdag).

Daarna wordt een selectie van de bijdragen van de tentoonstelling geëxposeerd 
in het Gemeentehuis van Alphen-Chaam. In de loop van 2012 gaat de expositie 
op reis; eerst naar de Cittaslow-gemeenten binnen Nederland: Midden-Delfland, 
Borger-Odoorn en Vaals en daarna naar Italië. 

Toon Joosen en Virginy Joosen-Walraven, Beckershagen 15, Chaam
0161 491760      06 51153533      virginy@colori.nl

Besloten gezelschap zonder winstoogmerk.                                                                                                      

Living fast / living slow werd mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Alphen-Chaam


