Flo van der Waa
Poortgebouw Tapijnkazerne Maastricht
Flo van der Waa is afgestudeerd aan de MAFAD in 2017.In de periode september-oktober 2018 werkt zij
gedurende twee maanden aan een ‘site specific’ kunstproject op locatie Poortgebouw Tapijnkazerne Maastricht.
Het Poortgebouw maakte deel uit van meerdere gebouwen op het voormalige kazerne terrein en kent een
spraakmakende militaire historie. Momenteel is dit unieke gebied in beweging en zal de komende jaren invulling
krijgen vanuit de gemeente Maastricht, Universiteit Maastricht en Provincie Limburg.
De ruimtes op de begane grond van het Poortgebouw zijn in vervallen staat maar het is juist deze aantasting die Flo
van der Waa als uitdaging ziet om de geest van de plek te beroeren.
De entreehal heeft een loket met glas waardoor de achterliggende ruimtes zichtbaar zijn. De gang ligt hier haaks op
met aan de rechterzijde vervallen ruimtes en een complex van cellen.
Hier en daar ligt nog rommel en staan er nog vervallen installaties met kabels en oud meubilair. Alle ruimtes
ademen sfeer en geschiedenis en de afstanden tussen de verschillende ruimtes daagt Flo uit om een visuele
connectie te ontwikkelen en haar voetafdruk hier neer te zetten. Zelf zegt zij hierover: ‘….. ik moet er dus voor
zorgen dat het gebouw zelf zorgt voor de eenheid, voor de connectie tussen de ruimtes waar werk te zien is. Ik
werk mee met het gebouw en kijk naar wat dit mij te vertellen heeft. Kleur en materiaalkeuze wordt specifiek
gekozen om een spannend beeld te creëren met verschillende contrasten op een manier waardoor het meewerkt in
het geheel’.
De opening vindt plaats op donderdag 1 november 2018. U kunt de expositie bezoeken op 2, 3, 4 en 7, 8, 9 en 10
november 2018.
Gedurende de maanden september en oktober zullen objecten van Flo van der Waa tentoon gesteld worden in
kunstruimte 7tien49, Kamp 10 te Nuth.
Beide projecten worden ondersteund door Stichting 4ArtAlways, de stichting Kopermolen Vaals in samenwerking
met MAFAD, MCEM, Kunstruimte 7tien49 en de UM.

