
 

 

   

 

WATOU AT HOME 

POP-UP GALLERY 

 

Oproep aan inwoners van Watou 

  



Wie stelt zich kandidaat om tijdens het 2022 Kunstenfestival Watou een week lang 

gastheer/gastvrouw te worden van de rondreizende expo ‘Watou at Home’? Er zijn 9 plaatsen 

beschikbaar. Mijn naam is Schellekens, beeldend kunstenaar. Aangenaam. 

 ‘Watou at home’ is een nomadische pop-up expo bedoeld voor jou en je buren waarin twee van mijn 

interactieve werken getoond worden in de woonst van telkens een andere inwoner van Watou. Na 

een week verhuist de expo naar een andere huisgalerie. De data zijn telkens van een zaterdag tot een 

vrijdag. De opbouw gebeurt op vrijdag.  

Als huisgalerist verbind je je ertoe om op de eerste dag, zaterdag om 14u, een privé vernissage te 

houden voor (een aantal) buren uit je straat en eventueel nog andere gasten naar keuze. Ook ik zal -

indien geen belet- aanwezig zijn op zaterdag. Het is dus niet de bedoeling dat je als deelnemer van 

‘Watou at home’ je huis of appartement openstelt voor de reguliere bezoekers van het 

kunstenfestival. Er mag geen inkom gevraagd worden.  

Centraal in ‘Watou at home’ staat een uitgesproken verlangen om mensen, al dan niet kunstzinnig, 

bij elkaar te brengen. 

De twee werken worden exclusief voor ‘Watou at home’ gecreëerd. Het eerste interactieve werk 

komt uit de ‘From Scratch’ serie en is bedekt met een zeefdruklaag van krasinkt. Wat er onder 

schuilgaat valt te ontdekken. Je gasten en jijzelf worden uitgenodigd om het werk in zijn definitieve 

staat te brengen door de krasinkt eraf te krabben. Na een week wordt het gemanipuleerde werk 

weer opgehangen in de publieke expo en verhuist er een ander onaangeroerd kraswerk naar een 

volgende huisgalerie. Dit werk heeft het formaat van een A1. 

Het tweede werk is een grafisch werk uit de ‘Underneath The Bars There Are No Bars’ serie dat op 

een door het festival aangereikt touchscreen (32 inch op een staander) getoond zal worden. Dit werk 

is exclusief te bezichtigen door de gasten van het Watou at home project.  

Elke inwoner uit Watou kan zich kandidaat stellen, of je nu groot woont of klein. Je kiest zelf waar in 

je huis of appartement je de werken wil tentoonstellen. De werken dienen wel binnen opgesteld te 

worden.  

Word jij ook huisgalerist van Watou? Stuur dan je naam, adres en telefoonnummer samen met een 

paar foto’s van de plek waar je de werken wil presenteren naar studio.schellekens@gmail.com. Ook 

welkom is een woordje uitleg waarom je graag wil deelnemen en wie je denkt uit te nodigen. Ook 

handig om weten is wanneer het je niet uitkomt door vakantie of andere redenen. 

Er zijn negen plaatsen beschikbaar die ik in overleg met de festivalorganisatie zal kiezen. Gedurende 

de duurtijd van het festival wordt er aan je raam een origineel Schellekens bord opgehangen waaruit 

je deelname blijkt als gastheer/gastvrouw van Watou at home.  

Beschikbare data: 

2/7 tot 8/7  (opbouw 1/7) 

9/7 tot 15/7 (opbouw 8/7) 

16/7 tot 22/7 (opbouw 15/7) 

23/7 tot 29/7 (opbouw 22/7) 

30/7 tot 5/8 (opbouw 29/7) 

6/8 tot 12/8  (opbouw 5/8) 

13/8 tot 19/8 (opbouw 12/8) 

20/8 tot 26/8  (opbouw 19/8) 

27/8 tot 1/9  (opbouw 26/8) 
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