Oproep aan de bewoners in en rond Tielt,
Kunstenares Ilke De Vries sprokkelt herinneringen voor Cuesta.
Cuesta, actuele kunst in Tielt is voor u wellicht geen onbekende meer. Om de twee jaar nodigt CC
Gildhof een aantal hedendaagse kunstenaars uit voor artistieke projecten op locatie in de stad.
Daarbij gaan zij een beeldende dialoog aan met Tielt en vaak ook met de inwoners. Cuesta ’12 is gepland voor 21 sept-21 okt. De voorbereidingen gaan nu al van start.
Voor Cuesta ’12 is kunstenares Ilke De Vries op zoek naar persoonlijke gebeurtenissen die plaats hebben gevonden in het
centrum van Tielt. Op een plein of in een parkje, in de straat of op een bank, op een grasveld of voor een huis, ... Een gebeurtenis die er tussen al uw herinneringen toch op een of andere manier uitspringt. Een gebeurtenis die een belangrijke
rol heeft gespeeld in uw leven of zelfs een wending heeft veroorzaakt. Een ervaring die u tot denken heeft gebracht of
een bepaalde emotie naar boven heeft gehaald. Het kan iets zijn dat triestig was of vrolijk, angstig of eerder spannend,
mooi of geliefd, onrechtvaardig, afgrijselijk, magisch of poëtisch.
Graaf eens rustig en diep in uw geheugen en er zullen zeker een aantal situaties boven komen die zoiets bij u hebben veroorzaakt. Graag zou ik 2 of 3 herinneringen van u willen verzamelen. Minstens één positieve herinnering en één negatieve herinnering.

Gelieve deze herinneringen in het kort te beschrijven en samen met onderstaande gegevens binnen te brengen in het CC Gildhof,
Sint-Michielstraat 9, 8700 Tielt of via frederik.vanlaere@tielt.be.
De deadline van de inzending is vrijdag 4 mei 2012.
Vervolgens volgt er een selectie waarna Ilke De Vries de mensen van de geselecteerde verhalen zal contacteren voor de verdere uitwerking. Voor Cuesta ’12 zal ze de verhalen op de locatie van hun gebeuren op een bepaalde manier presenteren. Met jullie persoonlijke teksten zullen bepaalde straten en pleinen, bankjes en stoepen nieuwe betekenissen krijgen voor ieder van ons. Ze zullen weer
intens beleefd worden en eigen herinneringen doen bovenkomen.
Wat moet je ons bezorgen om hieraan te kunnen deelnemen?
Naam, telefoon/gsm, e-mail:
Per verhaal
een korte beschrijving van de herinnering (wat is er gebeurd en wat waren uw gedachten en gevoelens op dat moment?) Een 10tal lijntjes volstaan, als u uitgebreider aan de slag gaat, geen probleem…
het adres + beschrijving van exacte locatie.

Meer informatie over het werk van Ilke De Vries kan u bekijken op www.ilkedevries.com.
Alvast bedankt om hier persoonlijk bij stil te staan of om deze oproep te verspreiden bij familie, vrienden of vereniging
Vriendelijke groeten
Frederik Van Laere en Ilke De Vries

