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DNA--buisje
Bewoners Oranjewijk vertellen persoonlijke verhalen in DNA
‘Wat zou uw verhaal zijn wanneer u deze zou moeten verbeelden in een klein DNA-buisje?’
Deze vraag staat de komende twee weken centraal bij de bewoners van de Oranjewijk.
DNALWD2018 is een community-art project, ondergebracht bij Lân fan Taal en nodigt alle
Leeuwarders uit om hun verhaal te vertellen en deze in een DNA-buisje te doen. Deze week
is de Oranjewijk aan de beurt. Zo goed als tweeduizend huishoudens uit de Oranjewijk
hebben vorige week twee DNA-buisjes met de wijkkrant in de brievenbus ontvangen. Na de
Oranjewijk is telkens een andere wijk aan de beurt.
In samenwerking met de wijkvereniging, het wijkpanel, de school, het MFC en andere belangrijke
wijkvertegenwoordigers wordt er per wijk een speciaal programma samengesteld. Zo zal er in de
Oranjewijk een avond plaatsvinden met historisch filmmateriaal en een uitleg over het project door de
kunstenaars.
DNALWD2018 is in coproductie met het HCL en wordt uitgevoerd in het kader van
Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018. De inhoud van het DNA-buisje
kan van alles zijn, als het maar iets persoonlijks is. Een haarlok, een gedichtje, een takje uit
de Prinsentuin, bedenk het maar. Met al die buisjes wordt een kunstwerk gemaakt in de vorm
van de Nautilusschelp. Het kunstwerk staat in 2018 in de hal van het Leeuwarder
Stadskantoor. Zo maakt Leeuwarden als enige stad in de hele wereld het verhaal van ons
allemaal.
Zichtbare verhalen
Via een smartphone app kunnen de verhalen van alle inwoners in het kunstwerk worden
teruggevonden. Ook kunnen de verhalen beluisterd en bekeken worden. Via de app kan er
bekeken worden wie er allemaal de Oldehove heeft beklommen, waar het buisje van
bijvoorbeeld de buurvrouw zit en nog veel meer.
DNALWD2018 wordt een kunstwerk waarin alle Leeuwarders zijn vertegenwoordigd. Een
kunstwerk dat het DNA van Leeuwarden laat zien met ieders verhaal. Al die verhalen worden
onthuld in dat ene kunstwerk in het stadskantoor, in 2018, het jaar dat Leeuwarden Fryslân
Culturele Hoofdstad van Europa is.
Op www.dnalwd2018.nl staat meer informatie over het project.

