Anderhalf jaar later gaat ze door op die vraag, nu samen met
Jeroen van Leur. Hij is productontwerper van mooie, inventieve
gebruiksvoorwerpen.

BOOKSTORE SHOW – SUE DOEKSEN & JEROEN VAN LEUR

Luchtig advies
Een zomerse dokterspraktijk

In De Kolenkit is de zomer begonnen. Het is zonnig en er is
veel licht. Ook in De Bookstore Projectspace domineren vormen
en kleuren. Van ver lijkt het alsof er een kunsttentoonstelling
met abstracte objecten gaande is. Eenmaal dichterbij blijkt er
iets anders georgananiseerd. Er is een balie gebouwd en een
soort wachtkamer. De (grafische) vormen doen denken aan
vliegers, raketten en vliegtuigjes. Wat is hier aan de hand? Is
De Bookstore veranderd in een adviesbureau voor piloten en
astronouten?

Sue Doeksen, illustrator en vormgever, is gefascineerd door de
geschiedenis van de BOOKSTORE. Ooit was het een winkeltje,
want niet voor niets zijn de ramen zo groot – nog steeds lokken
ze voorbijgangers naar de projecten die binnen plaatsvinden.
Met die geschiedenis wil ze spelen. In de koude winter van
2012/2013 transformeerde ze de ruimte met Marcia Nolte al tot
een supermarkt, ze verkochten er blikken met wensen en
dromen voor de toekomst. Deze vraag stond centraal: hoe bied
je mensen kunst die ze ook praktisch kunnen gebruiken?

Bij hen kun je deze zomer in De Bookstore Projectspace terecht
voor advies. Daarom oogt de ruimte ook als een huisartsenbalie,
hetzij wat vrolijker en mooier ingericht dan gewoonlijk. Sue
Doeksen en Jeroen van Leur omschrijven het project als ‘Een
samenspel van vorm en functie met een vleugje nostalgie.’
De zomer is er om uit te waaien en te onthaasten. En de
creatievelingen willen je daar graag bij helpen. Zo verkopen ze
bijvoorbeeld een vuurpijl genaamd De Opluchting. Hiermee mag
je een wens het heelal inschieten om daarmee zowel een
afsluiting als een nieuw begin te markeren. Met een
bouwpakket voor je eigen vlieger word je aangespoord om uit te
waaien en tot rust te komen. Hun vliegtuigje herinnert je aan de
koers die je wilt vliegen, het is een mascotte die alles overziet.
Ook deze zomer is De Bookstore Projectspace weer voor
iedereen. Kom vooral langs voor een goed gesprek, een fijn
hulpmiddel en een mooie vormgeving. Bij De Bookstore
Projectspace mag iedereen de piloot en astronout van zijn of
haar leven zijn – we kunnen allemaal de lucht in!
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Meer informatie over het spreekuur en andere activiteiten:
www.bookstoreproject.nl, http://www.jeroenvanleur.nl,
www.suedoeksen.nl.

