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Gemeente Leeuwarden
Kunstproject over de beeldvorming van de Vlietzone

een verbeelding van en over de wijk
Het kunstproject Vlietzone Verbeeld uitgevoerd door Stichting Tijdelijk Zicht is gebaseerd op artikelen
over de Vlietzone, een kleurrijke historische wijk in Leeuwarden.
De Vlietbus
Recente artikelen over de Vlietzone, zijn het uitgangspunt geweest voor een zoektocht naar
persoonlijke ervaringen van bewoners en ondernemers in de wijk.
Doorgaans wordt er door buitenstaanders van alles over een buurt geschreven, maar hoe beleven
bewoners en ondernemers de wijk zelf?
Kunstenaars Nynke Deinema en Caroline de Roy zijn met een opvallende bus 3 maanden lang de wijk
ingetrokken. Zij nodigden de Vlietzoners hierin uit om onder het genot van een Vlietslok op een
plattegrond van de wijk aan te geven waar de onderwerpen van de artikelen (o.a. Project zwerfaval, Uit
huis gelokt voor buurtbakkie) zich het meeste voordoen.
Maar de onderwerpen voerden de kunstenaars ook tot achter de voordeur: naar huisgeluiden, loze
ruimtes, persoonlijke anekdotes en naar vele huisdieren. Verder werd aan de wijkbewoners gevraagd
wat zij mooi en bijzonder vinden in hun buurt. Al deze informatie en ervaringen vormden het
uitgangspunt voor de verbeeldingen in de Vlietzone die via een speciaal uitgestippelde fietsroute te
zien was.
Fietsroute met verbeeldingen
Vanaf 18 september is de route te fietsen. Deze voert langs plekken die door bewoners zijn
aangegeven als bijzonder en langs verbeeldingen die de kunstenaars hebben vormgegeven middels
video, foto, geluid en beeld. Onder andere:
-is de koepelkerk deze week speciaal voor u geopend. De Vlietzoners laten daar hun
stem horen.
-zijn loze ruimtes van mensen thuis te zien op de intrigerende loze ruimtes in de wijk.
-is de Vlietzone een tassensteeg en een koffieboom rijker…
Publicatie
De publicatie behorend bij het project bestaat uit een koffiekopje geinspireerd op de twee zusjes
typerend voor deze wijk.

