
 

 

19 september 2013, 20:00 uur, Zijdebalentheater Utrecht  

European Souvenirs: een audiovisuele ontdekkingsreis door ons verleden 

 

Na succesvolle shows  in Amsterdam, Wenen, Bilbao, Sevilla, Genève en Kosovo, is de multimediale 

performance European Souvenirs binnenkort weer te zien in Nederland. Op 19 september presenteert 

het jonge, internationale kunstenaarscollectief van European Souvenirs hun audiovisuele reis door 

Europa in het Zijdebalentheater in Utrecht. 

European Souvenirs 

European Souvenirs is in 2012 in opdracht van ECF’s Doc Next Network ontwikkeld door kunstenaars 

Farah Rahman (1981, Nederland), Malaventura (1987, Spanje), Noriko Okaku (1979, Engeland/Japan), 

Karol Rakowski (1983, Polen) en Baris Gürsel (1983, Turkije). Live on stage brengen zij een pakkend en 

confronterend verhaal over persoonlijke en universele thema’s:  Wat zijn grenzen? Hoe ervaren we 

‘reizen’? Wanneer zijn we een toerist, wanneer een immigrant, of nomade?  

 

Research 

De vijf mediakunstenaars verzamelden materiaal voor hun performance in toonaangevende archieven in 

Sevilla, Istanbul, Warschau en Nederland (in het EYE Filmmuseum en het Nederlands Instituut voor 

Beeld en Geluid). Het resultaat is een fascinerende collectie beeld en geluid die – live ‘geremixed’ met 

animaties, tekst, nieuwe beelden en muziek- een indrukwekkend en soms confronterend Europees 

verhaal vertelt.   

Het uitdagen van grenzen 

Het unieke van European Souvenirs is dat door het remixen van bestaande beelden een nieuwe blik op 

de realiteit ontstaat. De toeschouwer speelt een actieve rol in de constructie van het verhaal en ontdekt 

nieuwe verbanden tussen Europese landschappen, herinneringen en verbeeldingen. De ‘live cinema 

performance’ trekt de kijker onder ander mee in relevante vragen over Europa en migratie. Kunstenaar 

Farah Rahman: “Het naast elkaar zetten van schokkende beelden van net gearresteerde, verzwakte 

bootvluchtelingen, en vrolijke familiefilmpjes van gelukkig badende vakantiegangers vertelt iets over het 

dubbele  van grenzen.” 

 

Praktische informatie 

European Souvenirs is op 19 september 2013 eenmalig te zien in Utrecht. De performance vindt plaats 

als onderdeel van House of Eutopia, de installatie van kunstenaar Filip Berte over de geschiedenis en  

http://www.vredevanutrecht2013.nl/event/house-of-eutopia/detail


 

 

toekomst van Europa, en is onderdeel van de Vrede van Utrecht. 

Donderdag 19 september 2013, aanvang 20:00 uur, Zijdebalen Theater, Zijdebalenstraat 2 in Utrecht. 

Kaarten kosten 7,50 euro (5,- euro met korting). 

 

Noot voor de redactie: 

Contact en accreditatie: 

Wij nodigen pers van harte uit om verslag te komen doen van European Souvenirs. Voor perskaarten en 

verzoeken voor interviews met de kunstenaars kunt u zich richten tot: 

Jeske van Vossen |  Communications Officer | European Cultural Foundation 

Jan van Goyenkade 5, 1075 HN Amsterdam | 020-573 38 68 | jvanvossen@culturalfoundation.eu 

 

Doc Next Network 

Doc Next Network is een uniek verbond van culturele organisaties in Europa die samen met jong 

mediatalent werken aan een inclusieve publieke opinie in Europa. Het netwerk is in 2010 opgericht door 

de European Cultural Foundation. www.docnextnetwork.org  

 

European Cultural Foundation (ECF) 

ECF zet zich al zestig jaar in voor cultuur in Europa, door samen te werken met denkers en kunstenaars 

uit de hele wereld. Uitgangspunt: cultuur engageert en inspireert mensen en overstijgt grenzen. Die 

verbindende kracht van cultuur is essentieel voor het creëren van een open, inclusieve en 

democratische samenleving die onmisbaar is voor Europa. www.culturalfoundation.eu 
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