uw bericht van

uw kenmerk

ons kenmerk

datum
20/03/2021

contact

telefoon

e-mail

De Meander

09 216 33 11

jardindefair@guislain.broedersvanliefde.be

Beste mevrouw, beste meneer,
Beste collega,
Het Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain organiseert dit jaar voor de zesde keer de
openluchttentoonstelling Jardin de Fair. Die zal plaatsvinden van 1 oktober tot en met
31 oktober 2021 op onze campus aan de Fr. Ferrerlaan.
Jardin de Fair wil een artistieke ontmoetingsplaats creëren, waarbij de deelnemende
kunstenaars tijd en ruimte krijgen om uitdrukking te geven aan hun visie op mens en
maatschappij. Dat gebeurt aan de hand van een gezamenlijk thema. Dit jaar koos de
werkgroep voor de werktitel:
“Onderste Boven, Binnenste Buiten”
De tentoonstelling heeft onder meer de bedoeling om mensen samen te brengen … nu
meer dan ooit! Ze biedt toegangswegen tot elkaars denken en voelen en – belangrijk – ze
maakt geen onderscheid tussen mensen op basis van al of niet ziek zijn. We nodigen
iedereen van harte uit om deze tentoonstelling mee vorm te geven: patiënten en
bewoners, medewerkers, externe kunstenaars, … Het thema is daarbij onze leidraad. We
benaderen het met een onbevangen blik en kijken uit naar ieders creatieve invulling. Een
creatie kan gebaseerd zijn op eigen belevingen of ervaringen, associaties of een
maatschappelijke visie. De materiaalkeuze is vrij, maar aangezien het om een
openluchttentoonstelling gaat, houdt u er best rekening mee dat de kunstwerken weer en
wind moeten kunnen trotseren.
Door werken in de tuin van het P.C. Dr. Guislain zullen we voor deze editie heel creatief
moeten omspringen met de beschikbare ruimte. Hoe dan ook zal het P.C. Dr. Guislain
terug even een publieke en kunstzinnige ontmoetingsplek worden …!

www.guislain.be
Campus Dr. Guislain – Fr. Ferrerlaan 88A, 9000 Gent – T 09 216 33 11 – F 09 216 33 12
Campus Sint-Alfons – St.-Juliaanstraat 1, 9000 Gent – T 09 243 55 55 – F 09 243 55 56
Campus De Deyne – Ebergiste De Deynestraat 2, 9000 Gent – T 09 385 77 62 – F 09 385 77 64
Campus Lorkenstraat – PVT – Lorkenstraat 30, 9000 Gent – T 09 216 33 11 – F 09 216 33 12
P.C. Dr. Guislain behoort tot de Organisatie Broeders van Liefde, Stropstraat 119, 9000 Gent / Ondernemingsnummer 0406.633.304

Als u wilt deelnemen aan Jardin de Fair, dan vragen we ons vóór 1 augustus volgende
gegevens te bezorgen:
naam van de kunstenaar/groep/afdeling
naam en afmetingen van het werk
korte toelichting bij het werk
eventueel een foto
Die gegevens mag u per mail bezorgen via jardindefair@guislain.broedersvanliefde.be.
Van zodra u uw deelname bevestigd heeft, bezorgen we u een technische fiche met een
aantal belangrijk praktische afspraken.
Als u nog meer informatie wil, kan u daarvoor terecht bij ons sociocultureel centrum De
Meander op het nummer 09 216 33 11 of via jardindefair@guislain.broedersvanliefde. Je
kan ook een kijkje nemen op www.jardindefair.be en proeven van vorige edities.
Wij kijken in elk geval uit naar uw artistieke bijdrage!
Met vriendelijke groeten,
Namens de directie en de werkgroep Jardin de Fair 2021,
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