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Open vanaf zondag 17 januari 2016
De Ketelfactory treedt met de tentoonstelling ‘Search for Paradise’ in het

voetspoor van ontdekkingsreiziger, schrijver en fotograaf Arita Baaijens.
De bezoeker van de tentoonstelling volgt de reiziger op haar meest
recente tocht door het Altai gebergte, waar ze op zoek ging naar het
paradijs.

Boek
Bij de tentoonstelling wordt het nieuwe boek van Arita Baaijens over haar
reis door de Altai gepresenteerd, ‘Zoektocht naar het paradijs: een
onderzoek naar waarheid en werkelijkheid in het hart van Centraal-Azië’
(Uitgeverij Atlas Contact).

Over Arita Baaijens
Zeven jaar lang zocht de ontdekkingsreiziger in de Altai naar het paradijs
dat volgens de overlevering in die contreien te vinden zou zijn. Ze
ontdekte waarom sommige plekken in de plaatselijke cultuur als heilig
worden ervaren en hoe landschap en geest zich in het gebied tot elkaar
verhouden.
Arita Baaijens ontving internationale erkenning en prijzen voor haar
onderzoek naar de betekenis van het landschap. In 2014 kreeg zij de
internationale Women of Discovery Humanity Award en werd ze door de
Spaanse Geografische Sociëteit uitgeroepen tot Traveler of the Year 2014.
Over haar reizen publiceerde ze eerder onder meer ‘Een regen van eeuwig
vuur’, ‘Woestijnnomaden’ en ‘Desert Songs’ (door de reisboekhandel
gekozen als foto-reisboek van het jaar 2008).

De Ketelfactory
De Ketelfactory geeft kunst op een bijzondere manier aandacht.

Beweging, ontmoeting en verdieping staan centraal. Kunst en filosofie
komen samen in de tentoonstellingen.
Tijdens elke tentoonstelling is er een Distillatie, een dag waarop ruimte is
voor verdieping. Soms is een Distillatie een gesprek of een debat, maar
het kan ook een lezing, een film of een concert zijn. Het ‘Distillaat’ gaat
over de verbinding tussen kunst, wetenschap en filosofie, over kijken en
denken. Een ding staat vast: tijdens de Distillatie ontmoeten en inspireren
bezoekers, sprekers en kunstenaars elkaar. Bij elke tentoonstelling
verschijnt een publicatie, geïllustreerd met foto’s van de tentoonstelling
en voorzien van korte, heldere teksten.
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Noot voor de redactie, niet voor publicatie: Projectruimte De Ketelfactory staat
onder leiding van Winnie Teschmacher en wordt mogelijk gemaakt door een mecenaat
van Nolet Distillery.
Voor meer informatie en/of beeldmateriaal neemt u contact op met : 0651811453
E-mailen kan ook: pers@deketelfactory.nl
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