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this storm will pass
opening vrijdag 11 september, 17.00 - 20.00 u.

tentoonstelling loopt t/m 26 september, 2020 é

This storm will pass is in de eerste plaats een festival dat zich uitstrekt over drie weken 
in september bij Bradwolff Projects. In het licht van de coronacrisis vormt de inhoud 
van het festival zich naar devorm van onze veranderende werkelijkheid. This storm 
will pass is een estafette van performances, literaire interventies en muzikale bijdragen 
rondom een interactieve tentoonstelling. In de tweede plaats is This storm will pass 
een aanleiding voor ons allen om opnieuw te reflecteren op de wereld om ons heen. 
Sinds de uitbraak van het coronavirus ziet de wereld er anders uit en krijgt ons denken 
nieuwe vormen. In tijden van crisis moeten we ons afvragen wat we nu kunnen doen wat 
voorheen minder mogelijk leek. This storm will pass biedt gelegenheid de kracht van 
reflectie te vertalen naar kunst en van kunst terug het dagelijks leven in.

Ieder weekeind van september zal het festival begeleid worden met een literaire, 
muzikale, filosofische en poëtische bijdragen van diverse kunstenaars, schrijvers en 
denkers. Allen kennen de mogelijkheid hun onderzoekende vermogen in kunst om te 
zetten naar een directe reflective op de werkelijkheid. Als eerste zullen de schilders 
het stokje van de estafette op zich nemen. Met ieder nieuw werk openen schilders 
het raam voor onze samenleving, voor kwesties als klimaatverandering, inclusiviteit en 
bevrijdingsbewegingen. Marc Raven, Urs Moore, Bas van den Hurk en Jochem van 
Laarhoven zullen als eerste een bijdrage leverenaan This storm will pass door hun 
ideeën een vorm te geven in materiaal. Zij zullen op zondag 13 september in gesprek 
gaan met Dominic van den Boogerd tijdens een art brunch van 14-17u. RSVP: 
info@burobradwolff.nl

Als laatste zullen literaire en muzikale stemmen het stokje van de bezoeker en kunstenaar 
overnemen en vertalen in teksten geschreven voor het festival. In hun teksten reflecteren 
zij op het gegevene, het vanzelfsprekende tegenover het onbekende en geheimzinnige 
wat zowel kunst als ons dagelijks leven te bieden heeft. Zij vertalen het nieuwe in het licht 
van het oude.

Het gehele festival is veilig te bezoeken, kom niet als u klachten heeft en houdt  
afstand tot elkaar.

oetewalerstraat 73  |  1093 md  |  amsterdam 
 open tijdens exposities donderdag t/m zaterdag 
  van 13.00 - 17.00 uur en op afspraak
 contact +31 [0]6.513 999 54  |  info@burobradwolff.nl 
  www.bradwolffprojects.nl
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