
Fashion & Design aftrap van 
lustrum Kunstroute
De vijfde Kunstroute Kralingen-
Crooswijk is op zondag 18 
september van start gegaan met 
de opening van Fashion & Design. 
In Podium O 950, aan de Oostmaas-
laan 950 in Kralingen, is tot en met 
het weekend van 8 en 9 oktober 
een verrassende expositie te zien 
met werk van zeven verschillende 
ontwerpers/kunstenaars.

In Podium O 950 openden 
voorzitter Jan de Grauw (Stichting 

Kunstroute Kralingen-Crooswijk) en 
architect Freek Speksnijder het 
eerste evenement van het lustrum. 
”We gaan nu vier weken van 
opening naar opening in ons 
eerste lustrum”, aldus De Grauw. 
”Fashion & Design is een prachtige 
tentoonstelling geworden. Je 
wordt er hebberig van. Hulde voor 
de curator, Elske Revelman de Vries”. 
”Een kunstroute maakt de stad 
aantrekkelijker”, voegde Spek-
snijder er aan toe. ”Het brengt 
energie en stimuleert ontmoetin-
gen”. Meer informatie over het 

programma van de Kunstroute 
Kralingen-Crooswijk is te vinden in 
de inmiddels in heel Rotterdam 
verspreidde catalogus van de 
Kunstroute.

Fashion & Design toont een 
selectie van draagbare kunst, vilten 
kleding, wandkleden, keramiek en 
kunstgerelateerde woonacces-
soires van Peter en Mirjam Carels 
(www.odeaanu.nl), Kavita 
Doekharan, Mirjam Peters 
(www.nnvilt.nl), Heike Rabe 
(www.heksenvuur.nl), Esther 
Stasse (www.estherstasse.nl), 
Marielle Wichards 
(www.wichards.nl) en Elske 
Revelman de Vries 
(www.revelmandevries.nl). De 
expositie is te zien op de begane 
grond van Podium O 950 
(www.podium-o950.nl).

(tekst: Dik Vuik)

Niet alleen open ateliers
De Kunstroute Kralingen-Crooswijk 
is in 5 jaar uitgegroeid van een 
weekend open ateliers naar 4 
weken kunst en cultuur. Het 
zwaartepunt is het weekend van 8 
en 9 oktober, waarop 100 kunste-
naars hun werk tonen, in eigen huis 
of atelier, maar daarvoor gebeurt er 
nog veel meer. Kijk op: 
www.kunstroutekralingencrooswijk.nl

Thema exposities
Deze Kunstroute is veel meer dan 

een weekend vol 'open deuren'. De 
Kunstroute Kralingen-Crooswijk 
slaat de weg naar vernieuwing in 
voor jong aanstormend talent in 
onze deelgemeente. Nieuw zijn dit 
jaar onder meer de speciale 
themalocaties, waar een curator 
een samenhangende expositie 
heeft gemaakt. Ook cultureel 
erfgoed in de deelgemeente krijgt 
dit jaar in samenwerking met 
onder meer Museum Rotterdam 
aandacht in exposities.

Pop-up Galleries en culinaire 
verrassingen
Verder zijn de Pop-up Galleries een 
nieuw verschijnsel in de Kunstroute 
Kralingen Crooswijk. Dit zijn 
leegstaande panden, die in 
samenwerking met Bob Smit 
Gallery en makelaars tijdelijk 
worden ingericht als expositie-
ruimte  Er is voor de eerste keer een 
Culinaire Route, waarbij lekker eten 
en kunst & cultuur hand in hand 
gaan. 

Kinderkunstroute
Ook kinderen kunnen dit jaar volop 
meedoen aan kunstzinnige 
activiteiten in Kralingen-Crooswijk. 
Leerlingen van diverse scholen 
maken onder begeleiding zelf 
kunst, muziek en videoreportages. 
Hun werk wordt tijdens de 
Kunstroute geëxposeerd bij het 
Nivon.

Veiling en preview
Daarnaast zijn er nog andere 
locaties waar het werk van 
meerdere kunstenaars kan worden 
bekeken. Zo zal in Podium O 950 
een kunstveiling plaatsvinden, 
waarmee de organisatie van de 
Kunstroute wordt ondersteund. In 
de Witte Slagerij in Crooswijk is een 
preview, in Galerie Kralingen een 
grote overzichtstentoonstelling en 
ook in Pro Rege zijn verschillende 
kunstenaars aanwezig.

Kunstdebat
Tenslotte wordt tijdens een debat 
in Podium O 950 volop gelegen-
heid gegeven aan publiek en 
deelnemers om over de waarde 
van kunstroutes mee te denken en 
te praten.

Vicini
Vrijdag 30 september, 17.30 uur, zal 
de expositie met werk van 12 
fotografen worden geopend, in het 
nieuwe Vicini, café-restaurant en 
Italiaanse delicatessenwinkel aan 
de Kortekade 63-69.

De Kunstroute Kralingen-Crooswijk 
wordt mede mogelijk gemaakt 
door tal van sponsors en subsi-
diegevers 

(tekst: Kunstroute Kralingen-
Crooswijk 

Kunstroute Kralingen-Crooswijk 2011: Vier weken kunst en cultuur!

Curator (samensteller) van de tentoonstelling in Podium O 950, Elske Revelman de 
Vries, in/op een van haar eigen creaties, een combinatie van chaise longue en 
slaapzak. In haar ontwerpen beweegt ze zich steeds op de grens van wat nog net 
praktisch is of net niet meer.


