PERSUITNODIGING:
-----------------------------

Expositie Mea Vulva - Mooi Kut van 7 april tot 28 april in de Blokhuispoort te Leeuwarden.

Meer dan dertig Nederlandse, Belgische en Duitse kunstenaars hebben een tentoonstelling opgezet die rondreist in
Nederland en België onder de titel "Mea Vulva: een ode aan de vagina".
De tentoonstelling 'becommentarieert' de huidige trend dat (voornamelijk jonge) meisjes kiezen voor een chirurgische
correctie van de vulva. Vraagt aandacht voor de nog steeds wijd verspreide traditie van de 'meisjesbesnijdenis'. En ze
bejubelt anderzijds de vagina als bron van 'het leven', van genot en warmte. De tentoonstelling kreeg overal waar ze
kwam veel aandacht en lokte heel wat bezoekers.
Na succesvolle passages in onder andere Antwerpen, Turnhout (België) en Groningen, Emmen en Amsterdam
(Nederland), houdt de tentoonstelling in april 2012 halt in Leeuwarden. Leeuwarden is de 9e locatie van Mea Vulva en
naar alle waarschijnlijkheid, tevens de laatste.
In deze 9e versie staat meer dan anders, naast de beeldende kunst, de werkelijkheid centraal. In samenwerking met
Fier Fryslân worden enige activiteiten aan de tentoonstelling gekoppeld. Fier Fryslân is een expertise- en
behandelcentrum op het terrein van vrouwenhandel en bestrijding van meisjesbesnijdenissen.
Op de opening zullen de wethouders Isabella Diks en Andries Eckhart van de gemeente Leeuwarden aanwezig zijn.
Op de web-site www.meavulva.nl vindt u meer informatie en meer 'tekst'. Op de web-site is ook een selectie te zien
van de tentoongestelde werken en wordt het programma up-to-date gehouden.
We hopen dat u de tentoonstelling en/of het thema wat aandacht wilt geven.
Het programma
07/04 14:30. Inleiding en openingswoord Andries Eckhart (wethouder zorg Leeuwarden). Ria Westerhuis en Delia
Bremer vertolken erotische Drentse gedichten uit hun bundel 'Minnezinne' en Dichter Koos van der Goot draagt voor
uit eigen werk.
16/04 13:30. Activiteiten- en discussiemiddag Fier Frylslân.
28/04 14:00. De Finissage in samenwerking met Fier Frylsân

-----------------------------PERSCONTACT:
Agnes Frijlink (organisatie Mea Vulva Leeuwarden)
tel: 0630193119
visdiefje@gmail.com
www.apusgallery.com
www.meavulva.nl
www.meavulva.exto.nl
------------------------------PRAKTISCH:
Mea Vulva / Mooi Kut
Kunstenaars uit Nederland, België en Duitsland brengen een 'Ode aan de Vagina'
van 07/04/12 tot 28/04/12
Blokhuispoort – Blokhuisplein 40 - 8911 LJ Leeuwarden
Openingstijden expositie:
Zaterdag: 12.00 tot 17.00 uur
Maan - dond 09.00 tot 17.00 uur
Vrijdag: 09.00 tot 23.00 uur
Toegang: gratis

