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Architectuur
door de ogen
van blinden
*

Sponsor een bijzonder kunst- en luisterboek

( met ANBI-status )

Architectuur door de ogen van blinden is een pleidooi voor meer zintuiglijke architectuur. In
onze visueel ingestelde maatschappij raken voelen, luisteren en ruiken op de achtergrond. De
beleving van gebouwen dreigt hierdoor te vervlakken. Blinden en slechtzienden kunnen ons
helpen ruimten met alle zintuigen te ervaren. In een inspirerend kunst- en luisterboek bieden
zij een nieuw perspectief op de beleving van architectuur.
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Catharinakerk Eindhoven fotografie René de Wit

Door architectuur anders (of beter: niet) te bekijken, hopen de samenstellers
meer aspecten van gebouwen te ontdekken. Acht blinden en slechtzienden
nemen de lezer/luisteraar mee op ontdekkingsreis door acht openbare gebouwen. Onder hen psychotherapeut Jody van den Brink, columnist Vincent
Bijlo en ex-fotograaf Hannes Wallrafen. Zij nemen respectievelijk de Catharinakerk van P. Cuypers in Eindhoven, de Amsterdamse Beurs van Berlage
en De Visafslag van S. Schamhart in Scheveningen onder de loep. Wat kunnen wij leren van hun ontdekkingen? Architectuur door de ogen van blinden
dient als inspiratiebron voor zowel architecten als geïnteresseerde lezers en
is toegankelijk voor mensen met een visuele beperking. De publicatie bevat
literaire portretten, audio-documentaires op cd’s, essays, fotografie en een
handleiding inclusief ontwerpen voor professionals.
Bijdragen van o.a. Katinka Baehr, Bente Hamel, Coen Verbraak en Joost Wilgenhof (audiodocumentaires), Pieter van den Blink, Bianca Stigter, Carolina Trujillo, Colet van der Ven
(literaire portretten), Willem Jan Otten (essay), Koos Breukel en René de Wit (fotografie),
Maaike de Hon en Marloes Elings (eindredactie), Arno Peeters (mixage), Tsead Bruinja
(gedicht), Atelier Made (vormgeving)

*

Wilt u een bijdrage leveren? Wij willen ter vervolmaking nog enkele onderdelen aan
het boek toevoegen, zoals een gedicht in braille en een interview met de architectuurfotograaf. Daarvoor hebben wij uw steun nodig. U kunt concrete onderdelen financieren
of een kleine donatie doen. Vraag daartoe respectievelijk de specificaties bij ons aan
of maak uw bedrag over op onderstaande rekening. Stuurt u deze e-flyer gerust door!
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