


Marres, huis voor hedendaagse cultuur 

Onzichtbare collectie 

Heb je je ooit afgevraagd hoe het is om geen kunst te kunnen bekijken? Met deze auditieve 
collectie ontdek je kunstwerken vanuit alle zintuigen behalve zicht. Hoe ervaar jij kunst 
zonder deze te kunnen zien? Transformeer jouw eigen woonkamer tot een museum waarin 
je met je ogen dicht de mooiste kunstwerken beleeft. 

De Onzichtbare Collectie  is een verzameling audiobeschrijvingen van visuele kunstwerken, 
die verteld worden door verschillende kunstkenners. De Onzichtbare Collectie werd tijdens 
de Museumnacht Amsterdam in 2018 gelanceerd door Mediamatic. In 2019 heeft Marres 
zich aangesloten als partner van dit project. Deze collectie is een doorgaand project en blijft 
groeien.  
 
Marres voegt nu een tweede fase toe waarin niet de professional, maar het publiek het 
woord krijgt. Door de Onzichtbare Collectie kunnen mensen elkaar ontmoeten via het 
gesproken woord over kunst en cultuur. Het beschrijven van een eigen kunstervaring zal je 
uitdagen om je waarneming en de verbeeldingskracht te gebruiken, alsook je communicatie 
skills verbeteren. 

Je kunt twee dingen doen: 

1. Luister naar de gesproken kunstverhalen, laat je verbeelding gaan en transformeer je 
verbeelding naar beeld, door te tekenen of te boetseren. Deel je creatie vervolgens met 
ilse.vanlieshout@marres.org 

2. Spreek je eigen verhaal in. Kies een culturele ervaring die veel indruk op je gemaakt 
heeft. Dit kan een kunstwerk zijn, maar ook een dansvoorstelling of een concert die je 
hebt bezocht. Probeer al je zintuigen te gebruiken bij het beschrijven van deze complete 
ervaring. Om de opname te maken heb je een telefoon, laptop of tablet nodig waar je 
met de dictafoon app (of een vergelijkbare app) audio kunt opnemen. Daarbij is het 
belangrijk om de ervaring in een rustige omgeving op te nemen, dit om ruis te voorkomen. 
Wil je je fragment nog bewerken? Dan kan dit het makkelijkste in de garageband app.  
Stuur je fragment naar ilse.vanlieshout@marres.org 

Marres zet de gesproken verhalen online op onze website en verloten onder de meest mooie 
kunstverhalen een aantal leuke prijzen. 

We dagen jullie uit om je eigen kunstervaring op te nemen. In onderstaande link kun je alvast 
luisteren naar een aantal personen die jullie zijn voor gegaan. Veel plezier en wij kijken uit 
naar jullie opnames! 

https://marres.org/en/programmas/invisible-collection/

https://www.mediamatic.net/nl/page/372335/onzichtbare-collectie
mailto:ilse.vanlieshout@marres.org
mailto:ilse.vanlieshout@marres.org
https://marres.org/en/programmas/invisible-collection/

