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 JE HOEFT NIET BEROEMD TE ZIJN 

In maart 2015 presenteert 6211 Kunstkwartier de expositie : 'Je hoeft niet beroemd te zijn om niet vergeten te worden',  
niet alleen naar  aanleiding van  gebeurtenissen elders in de wereld,  zoals de slachtoffers van extreem zinloos geweld 
en van terroristische aanslagen  waarbij vele onschuldige slachtoffers waren te betreuren, maar ook het tragische 
voorval in onze eigen buurt, namelijk de brute moord op Pascal onze buurtvrijwilliger en dakloze bewoner van Singel 9 
( de maatschappelijke opvang in onze buurt).

Dit heeft  niet alleen diepe wonden geslagen bij nabestaanden, vrienden en bewoners van Singel 9 maar ook  in de 
buurt is  dit hard aangekomen.

Dan rijst niet alleen de vraag: hoe verwerk je zoiets maar vooral hoe verwerk je dit samen om te laten zien dat het je als 
mens en buurt raakt.


De expositie " Je hoeft niet beroemd te zijn om niet vergeten te worden' is een eerbetoon aan alle slachtoffers, maar 
vooral ook een uiting van respect aan Pascal opdat zijn menselijkheid niet vergeten zal worden. Mooi is dan ook dat de 
deelnemende kunstenaars  samen met thuis- en daklozen ieder op hun manier dit in de getoonde werken hebben 
verwerkt.

Bijzonder is  ook dat de deelnemende kunstenaars zonder aarzelen hun medewerking aan deze expositie hebben 
verleend.


Bijvoorbeeld Ruben Oppenheimer die de uitdaging is aangegaan om buiten zijn eigen 'beroemd' werk

de deelnemende thuis- en daklozen op een pakkende wijze te portretteren. 

Citaat van Ruben: “portretten van echte mensen, gepokt en gemazeld door een ongetwijfeld moeilijk leven en dat is in 
sommige gevallen van het gelaat af te lezen en dat is voor mij als kunstenaar oneindig veel interessanter dan te proberen 
iets menselijks in gladde, onecht glimlachende  tronies van politici te ontdekken. De portretten hebben  de thuis-en 
daklozen onder begeleiding van deelnemende kunstenaars  op een bijzondere wijze verwerkt  waardoor zij een ‘eigen’ en 
‘draagbaar’ gezicht  hebben gekregen en hebben ieder op eigen wijze invulling gegeven van deze expositie.”










