
 

 

 
Marres, huis voor hedendaagse cultuur 

 

 

Onzichtbare collectie 

 

Heb je je ooit afgevraagd hoe het is om geen kunst te kunnen bekijken? Met deze 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 geluidsfragmenten van kunstwerken, die verteld worden door 

verschillende kunstkenners en niet-kenners. 

 

Met de Onzichtbare Collectie kunnen mensen kunst en cultuur beleven via verhalen.  Door te luisteren kun je het 

kunstwerk op een andere manier beleven dan door er naar te kijken . Je kunt hier je eigen fantasie op los laten. 

En het is leuk om te ontdekken dat iedereen op zijn of haar eigen manier luistert naar verhalen.  

 

Marres vraagt je om het volgende te doen… 

 

Kies, samen met een vriend of vriendin, papa of mama, broer of zus, een van de gesproken kunstverhalen uit. 

Luister aandachtig naar het fragment en maak in je hoofd een verbeelding van het werk (stel het beeld voor in je 

hoofd). Overleg niet met elkaar. 

 

Pak nu je favoriete knutselmateriaal, dit mag van alles zijn; verf, potlood, stoepkrijt, macaroni, klei, papier…noem 

maar op! En maak het kunstwerk waar je  net naar geluisterd hebt vanuit jouw verbeelding. (natuurlijk mag je 

nog een keer terug luisteren)  

 

Ben je klaar? Wissel dan de kunstwerken  met elkaar uit en bekijk de overeenkomsten en verschillen.  

 

Deel vervolgens je creatie door een foto te maken en te sturen naar ilse.vanlieshout@marres.org . Marres zet 

deze creatie op onze website. 

 
We dagen jullie uit om je eigen kunstverbeelding te maken. In onderstaande link kun je alvast luisteren naar een 
aantal verhalen. Veel plezier en wij kijken uit naar jullie creaties! 

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

https://www.mediamatic.net/nl/page/372335/onzichtbare-collectie
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