
Slapen. Hoe heerlijk kan het zijn. 
Maar hoe frustrerend ook, als je de slaap  
niet kunt vatten. 
Langdurig.

I n Zzzzz ... Corrosia Expo Slaapt! tonen 
verschillende kunstenaars hun fascinatie voor 
het mysterie slaap. 

WEL WILLEN SLAPEN, MAAR NIET KUNNEN
Stichting Polly heeft research gedaan naar 
mensen met een slaapprobleem. Wat houdt hen 
wakker? Is het angst, pijn of zenuwen? En wat 
doen zij om de slaap te vatten? De verhalen van 
deze mensen zijn verwerkt in de interactieve 
installatie ´Slaap :́ zes opgemaakte bedden, in 
het donker, om lekker op te gaan liggen. Leg uw 
oor te luister en ontdek de verhalen van hun 
eigenaren. Stichting Polly staat bekend om hun 

interactieve multimedia apparaten, kunstinstal-
laties om te beleven. 

SLAAPHOUDING
De installatie ‘Nyctitropism’ is een onderzoek van 
kunstenaar Wim Schermer naar slaap en beweging. 
Slapen is geconditioneerd gedrag. Normaal kun je 
in een bed alleen horizontaal van positie veran-
deren. Schermer heeft onderzocht hoe het lichaam 
reageert als je op een verticale manier kunt 
bewegen. In zijn kunstwerk moet je opnieuw in 
slaap leren vallen en op zoek gaan naar de 
lichaamshouding waarin dat kan. Ook is het 
‘slaapzakpak’ te zien, waardoor je kunt opstaan 
zonder ‘uit bed’ te komen.

TEGEN SLAAP AANSCHUREN
Andere kunstenaars onderzoeken de grens tussen 
slapen en waken of tussen werkelijkheid en droom.

In de ‘Dreammachine’, een oude VW bus, van Vera 
Broos en Rob Hagenouw (Beambus) ontvang je 
liggend lichtgolven die overeenkomen met de 
Alpha-golven in je hersenen. Deze zogenoemde 
Alpha-golven brengen je in de Alpha staat: de 
eerste fase van je slaap, een fase van volledige 
ontspanning, ook te bereiken met doezelen en 
diepe meditatie.. 

Esther Bruggink toont transparante kunstwerken 
van figuren die zich in de sluimertoestand van de 
halfslaap bevinden. Een aantal zijn gebaseerd op 
haar fascinatie voor het nog slapende bewustzijn 
van een pasgeborene: ‘Het geeft een baby een 
unieke status tussen aanwezig en afwezig zijn’, 
aldus Bruggink.

De tekeningen uit de serie Amae van Sarah van der 
Pols laten zien dat slapen totale overgave is.

Als je slaapt transformeert je lichaam en je 
energie. Zij verbeeldt dit door figuren te laten 
verschijnen en verdwijnen in haar tekeningen die 
zij maakt met kwetsbare materialen als potlood, 
roet en houtskool.

Meer informatie over de kunstenaars en de 
programmering vindt u op www.corrosia.nl.

ZZZZZ ... CORROSIA EXPO SLAAPT!
Wakkere ideeën van kunstenaars over slaap
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Corrosia! Expo
Opening 9 januari om 16.00 uur
t/m 28 februari 2010
Toegang is gratis
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