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PUBLIEKE OPENING
21 JUNI 2019, 12 UUR
PERS VIEWING
19 JUNI 2019, 11 UUR

HET HEM MAAKT OPENINGSPROGRAMMA BEKEND
Echte cultuur ontstaat in gemeenschappen
Op 21 juni opent Het HEM, een nieuw kunstinstituut op de grens van
Amsterdam en Zaandam. Het HEM is gevestigd in een voormalige kogelfabriek van 10.000 m2 en combineert de presentatie van relevante
beeldende kunstpraktijken met een sterke programmering van muziek, performances en dans, de organisatie van maatschappijkritische
publieke programma’s en participatieve, educatieve activiteiten.
Kim Tuin, directeur van Het HEM: “We willen dat al onze bezoekers
zich thuis voelen, geïnspireerd raken en zich openstellen voor nieuwe ervaringen, intuïties en creatieve ideeën. Door kunst te gebruiken
om belangrijke vragen te stellen over de hedendaagse maatschappij,
hopen we mensen een betrokken en inclusief begrip van onszelf, de
ander en de wereld te geven.”
Het HEM streeft ernaar om kunst dichter bij verschillende gemeenschappen te brengen - een klankbord te zijn voor de samenleving door diversiteit en radicale vormen van presenteren aan te moedigen.
Als herinterpretatie op thematische groeps- of solotentoonstellingen,
is het programma van Het HEM verdeeld in seizoensgebonden hoofdstukken. Elk hoofdstuk wordt ontwikkeld in gesprek met een gast:
individuen die door hun persoonlijke verhaal, professionele expertise
of perspectief als essentiële gesprekspartner optreden en ons kunnen
helpen verder te kijken dan onze eigen blinde vlekken. Het HEM zal
elke gast vragen om een uniek verhaal te vertellen op basis van hun
eigen filosofie en het publiek te stimuleren nieuwe denkrichtingen
te volgen. Hiermee biedt Het HEM een podium aan disciplines als
beeldende kunst, dans, muziek, licht- en geluidskunst, theater en
film, maar ook wetenschap, politiek en levensfilosofie. Elk hoofdstuk
spreekt verschillende publieksgroepen aan, en dit zal een voortduren-

de ambitie van Het HEM zijn: te worden gedefinieerd door de mensen
die er verblijven en niet door de organisatie zelf.
Voor haar eerste hoofdstuk heeft Het HEM twee gasten uitgenodigd
die sterk geworteld zijn in Amsterdam, maar tegelijkertijd een artistieke visie ontsluiten die de wereld omspant. Edson Sabajo en
Guillaume Schmidt, diep ingebed in de hiphopscène, zijn sociale
ondernemers, prominente facilitators voor kunst en muziek in Amsterdam en oprichters van het streetwear-merk Patta. Gedurende hun
loopbaan ontpopten Sabajo en Schmidt zich tot essentiële rolmodellen
voor een generatie jonge creatievelingen die het artistieke landschap
van Amsterdam en daarbuiten snel veranderen. Het openingsprogramma bevestigt niet alleen het engagement van Het HEM voor lokale
gemeenschappen, maar presenteert ook de visie en prestaties van
Sabajo en Schmidt in een bredere internationale context waarin verhalen van culturele minderheden geleidelijk de platforms van het oude
establishment overnemen.
Naast grootschalige kunstpresentaties, zal Het HEM een restaurant,
bibliotheek, hifi-bar, tuin, atelierstudio’s en een in opdracht gemaakte
site-specifieke kunstinstallatie van RAAAF huisvesten. Later wordt er
ook een hotel aan toegevoegd. Het HEM bevindt zich op het Hembrugterrein, een 19e eeuws voormalig fabrieksterrein voor de productie van
artillerie, wapens en munitie, op de grens van Amsterdam en Zaandam
- een gebied dat een transitie doormaakt als gevolg van de uitdijende
stad Amsterdam.
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