Utrecht, 15 september 2016

IK NEEM JE MEE, VAN RUGZAK NAAR MUSEUM; VERHALEN VAN
VLUCHTELINGEN
Presentatie in het Centraal Museum Utrecht verlengd tot en met 30
oktober 2016

In het Centraal Museum is tot en met 30 oktober 2016 Ik neem
je mee, van rugzak naar museum te zien. Een presentatie met
persoonlijke verhalen en voorwerpen van tien vluchtelingen
uit onder meer Iran, Vietnam en Ethiopië. ‘Ik vond dit de
meest ontroerende zaal van het museum’, aldus een van de
bezoekers in een reactie.
Sinds 2013 werkt het Centraal Museum samen met de stichting
Bevordering Maatschappelijke Participatie(BMP)in het kader
van Ongekend Bijzonder. Dit project verzamelt levensverhalen
van vluchtelingen en maakt deze toegankelijk voor een breed
publiek. Het museum werkt hier aan mee met de bijzondere
presentatie.
Presentatie in het Centraal Museum.
Tien deelnemers van het project kwamen op uitnodiging naar
het Centraal Museum. Zij kozen een kunstwerk uit de
collectie waar ze een bepaalde associatie bij hebben en
lieten dit vastleggen door RTV Utrecht en een fotograaf. De
portretfoto’s van de deelnemers met het uitgekozen
kunstwerk, brengen de zeer persoonlijke en bijzondere
verhalen tot leven. Vanuit het perspectief van mensen die
alles achter moeten laten, laat deze presentatie ons
nadenken over de waarde van zowel alledaagse persoonlijke
voorwerpen als museale objecten. Wat zou je zelf meenemen
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als je moest vluchten? Een van de bezoekers schreef: ‘Mijn
dagboeken en foto’s. Zelf ben ik als klein meisje gevlucht
uit de oorlog in Bosnië en heb geen foto’s van mij of mijn
familie toen ze jong waren’.

Atefeh Firoozi door Ivar Pel

Boekje Ik neem je mee
De verhalen uit de presentatie zijn samengebracht in een
mooi geïllustreerd boekje. Het eerste exemplaar is op 8
september door Marco Grob, zakelijk directeur van het
Centraal Museum feestelijk overhandigd aan Saskia Moerbeek,
directeur van de Stichting BMP in bijzijn van alle
deelnemers aan het project.
Praktische informatie
De presentatie Ik neem je mee, van rugzak naar museum is te
zien tot en met 30 oktober 2016 in de vaste collectieopstelling de Wereld van Utrecht van het Centraal Museum.
Het boek is te koop in de museumwinkel.
Noot voor de redactie, niet voor publicatie
Neem voor meer informatie contact op met Lidewij van
Valkenhoef(Marketing & Communicatie) via
lvalkenhoef@centraalmuseum.nl of 030.2362313.
Meer informatie over Ongekend Bijzonder via
www.ongekendbijzonder.nl
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