Beste
deelnemers
Allereerst
Hartelijk dank voor deelname aan ons project, een baanbrekend
onderzoek naar de behandeling voor uitgezaaide kanker met
killercellen. De koffer als metafoor voor alles wat we met ons
meedragen. Dat is het uitgangspunt voor het kunstwerk dat jij
gaat vervaardigen om later geveild te worden ten bate van
KILLERCEL-project.

Creativiteit
Er is totale vrijheid in woord en beeld. Alleen technisch zijn er
wat beperkingen. Om de duurzaamheid van het kunstwerk te
kunnen garanderen bij frequent gebruik, kan uitsluitend
gewerkt worden met spuitbussen en permanent markers.
De spuitbussen en en markers leveren wij mee. De marker kan
gebruikt worden om een tekening of een tekst op het koffer te
maken. Je kunt gebruik maken van sjablonen, maar je mag ook
uit de losse pols werken. Wij leveren desgevraagd ook plakletters
mee waarmee je teksten kunt maken. Je plakt de letters dan op
de koffer en spuit er een kleur overheen. Wanneer de verf droog
is kun je de letters weer weghalen.

Titel
Wij stellen het op prijs als het werk een titel heeft. Ook hier heb
je totale vrijheid. Het mag een relatie hebben met het killercelonderzoek maar het mag ook een volledig eigen invulling zijn.
Voorbeelden van titels zijn onder anderen: ‘under koffer’,
‘sunniest suitcase’, ‘leve het leven’, ‘be wise travel light’. Mocht
het werk een diepere betekenis hebben, dan zouden wij het
waarderen wanneer die er in een paar zinnen erbij geleverd
wordt. Dat kan de waarde van de koffer vergroten.

Logistiek
Wij kunnen de koffers meestal brengen en halen. Wanneer de
afstand echter te groot is dan doen we dat per post. Een beetje
onpersoonlijk, maar we zien elkaar toch in ieder geval weer op
de veiling! Ons adres is Henric van Veldekeplein 19, 6211 TG te
Maastricht. Je kunt ons bellen op 06 29 06 49 83.
De spuitbussen, markers en plakletters die over zijn krijgen we
graag retour. Kunnen we een ander weer gelukkig mee maken.

Last but not least... Spread the word
Mocht je nog andere mensen kennen die een bijdrage zouden
kunnen leveren aan ons project, vraag het ze dan en breng ons
op de hoogte!

En mocht het zijn dat die persoon te weinig tijd heeft maar wel
een goed idee of een mooie spreuk? Met iedere inbreng van
niveau zijn we verschrikkelijk blij! In dat geval kunnen wij heel
veel voorbereiden en hoeft deze persoon er alleen een finishing
touch aan te geven. En dat neemt maar vijf minuten tijd.
Kijk bijvoorbeeld naar de koffer van Theo Bovens, Commissaris
van de Koning, die op deze manier tot stand is gekomen.

Afsluitend
Bijgaand vind je informatie over het project en een verwijzing
naar de filmpjes over de werking van killercel’s en ons project.
Binnenkort is ook de site www.killercell.nl on-line.
Nogmaals hartelijk dank en uiteraard ontvang je nog een
uitnodiging voor de veiling.
Hartelijke groeten,

Karin Smits
kunsthuis.lixhe@live.nl

