
 

Festival dia de los Muertos-Allerzielen 

Open atelier tentoonstelling 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Dood en Rituelen                 
het omgaan met een ingrijpende gebeurtenis 

7 en 8 november in LA COSTUMERIA kostuumATELIER 
Gouvernestraat 232,  Rotterdam 

 Kijkt voor het programma op  www.facebook.com/allerzielenrotterdam 



Festival Dia de los Muertos-Allerzielen  Rotterdam organiseert voor zijn tweede editie 

de open atelier tentoonstelling  

Dood en Rituelen 

het omgaan met een ingrijpende gebeurtenis 

De dood is een onderwerp waaraan niemand ontkomt, dat echter door veel mensen wordt genegeerd. 

De behoefte om de doden te herdenken is oeroud en heeft zijn uitdrukking gevonden in verschillende 

rituelen. Hoe de rituelen ingevuld worden en vorm worden gegeven is afhankelijk van de culturele 

context waarin ze ontstaan. Allerzielen, op 2 november, is in de christelijke traditie aan dit thema 

gewijd.  Maar de dood en de rituelen die mensen erom heen uitvoeren is natuurlijk niet alleen aan 

religie gebonden. In een toenemende geseculariseerde en multiculturele samenleving zoals Rotterdam 

zijn mensen steeds opnieuw op zoek naar manieren om hun rouw en verdriet een plek te geven. 

Rituelen helpen hierbij. De dood en rituelen zijn altijd een onderwerp in de beeldende kunst geweest. 

Festival Dia de los Muertos nodigde voor zijn tweede editie zes Rotterdamse kunstenaars uit om 

vanuit hun eigen visie het thema Dood en Rituelen uit te beelden. Dit resulteert in een bijzondere 

tentoonstelling. Dit gebeurt deels vanuit een religieuze traditie, deels vanuit een kunsthistorisch 

perspectief of vanuit een persoonlijke en/of actueel, politieke gebeurtenis. De installaties nodigen de 

bezoeker uit om te reflecteren op zijn eigen omgang met de dood. En er is de mogelijkheid om zelf een 

klein ritueel uit te voeren. 

Kunstenaars : Maartje Aben (NL), Ron Blom (NL), Sergio Cruz Ramirez (MX), 

Thomas Kórtvélyessy (HU), Judith Makkenze (NL), Alejandra Nettel (MX). Duo 

caleidoscope (JP/RU) 

 

Kunst, muziek, video, performance, lezingen, wunderkammer en meer… 
 
Opening op zaterdag 7 november 2015 om 19:00 uur (inloop vanaf 17.00 uur) 

Locatie: La Costumeria Kostuumatelier aan de Gouvernestraat nr. 232 te Rotterdam 
(tegenover het oude Lantaren Venster). U bent van harte welkom! 

 

zaterdag van 17:00-23:00 uur en zondag van 13:00-18:00 uur. vrij entree.                                                                                                                       

Kijkt voor het programma op  www.facebook.com/allerzielenrotterdam 


