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Nachtfahrt. Gratis kerstrondleidingen in de ECI Cultuurfabriek.
Een video met kussende citroenen, een boom die dwars door een huiskamer gaat, zwartwit beelden van vergeten plekken en publiek dat naar zichzelf kijkt, of toch niet? De
groepstentoonstelling Nachtfahrt in de ECI is een bezoek waard tijdens deze donkere
dagen rond kerst.
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De eerste en met vier sterren bekroonde tentoonstelling van Bonnefanten Roermond in de
ECI Cultuurfabriek heet Nachtfahrt. Een naam die is afgeleid van het gelijknamige werk van
kunstenaar Roman Signer. Dit werk toont Signer die in de schemering met zijn Vespa-wagen
van zijn woonplaats St. Gallen dwars door de Zwitserse bergen terugrijdt naar Weissbad; de
plaats waar hij ooit als kunstenaar begon. Een mooie metafoor voor het slecht verlichte pad
van het kunstenaarschap. Signer wordt als de pionier van de performance- en videokunst
gezien, en in zijn vaak humoristische werk speelt ‘het toeval ’ een grote rol. Zo ook voor de
jonge andere kunstenaars in de tentoonstelling Nachtfahrt. In hun films gebeuren ook rare
dingen, grappige experimenten, gaat er wat mis of moet je soms echt de tijd nemen om
zeker te zijn van wat je ziet. Dit maakt elk werk spannend om naar te kijken. Onze gidsen

staan voor u klaar om al dit moois samen met u te gaan bekijken en geven graag toelichting
op de kunstwerken.

Gratis speurtocht voor kinderen
Voor kinderen is er de speurtocht Tasten in het duister waar ze aan de hand van een aantal
vragen de tentoonstelling Nachtfahrt gaan bekijken. Ook leuk voor ouders!
Deze speurtocht is gratis te verkrijgen aan de infobalie!

GRATIS KERSTRONDLEIDINGEN
Data: 27 t/m 30 december 2012, 3 & 4 januari 2013
Tijdstip: 15.30 -16.30 uur
NB: De rondleiding is gratis op vertoon van een geldig entreebewijs. Reserveren is helaas
niet mogelijk.
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