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De 10 boeken die galerie MooiMan male-art – in de 10 jaar dat de galerie bestaat
– heeft uitgegeven, staan centraal in de expositie ‘Roze Munitie’. Verspreid over
twee verdiepingen in dit fraaie 17e eeuws gebouw wordt een diversiteit aan
thema’s getoond die allen te maken hebben met de man in de kunst.
De schoonheid van het mannenlichaam, sex en lust, homo-emanicipatie
en homo-rechten, religie, activisme en vluchtelingen zijn thema’s die op
verrassende wijze getoond worden door middel van boeken, video, beelden,
foto’s, schilderijen en tekeningen. Nog nooit eerder is zo’n omvangrijke
expositie te zien geweest waarin de homoseksuele man louter belicht wordt
vanuit kunstboeken die door één galerie zijn uitgebracht. Gedurende de week
voorafgaand aan de Roze Zaterdag en het weekend daarna, zal er elke avond een
lezing gehouden worden door kunstenaars van wie een boek uitgebracht is.
Feestelijke opening Roze Munitie en Roze Kunstroute
Het is fantastisch dat Kees van Twist, voormalig directeur Groninger Museum
en voorvechter van mensenrechten, op zondag 18 juni, 16.00 uur niet alleen de
expositie ‘Roze Munitie’ opent maar ook de Roze Kunstroute in Den Bosch.
Inloop vanaf 15.00 uur. We zien u erg graag tijdens de feestelijke opening!
Roze Munitie, Het Kruithuis, Citadellaan 7, 5211 XA Den Bosch, o73 - 614 86 38, info@stokpunt.nl
Openingstijden: woensdag t/m zondag van 12.00-18.00 uur met uitzondering van het programma
van lezingen. Programma van lezingen: inloop vanaf 19.30 uur, lezing om 20.00 uur.
Tijdens opening van de expositie op 18 juni en tijdens de Roze Zaterdag op 24 juni is de toegang
voor het Kruithuis kostenloos. Op andere dagen vraagt het Kruithuis 3,50 entree voor de expositie.
Zie kortingskaart in het programmaboekje van de Roze Zaterdag voor het bezoeken van lezingen en
andere evenementen gedurende deze expositie.

Roze Munitie Lezingencyclus

Woensdag 21 juni, vanaf 19.30 uur: ‘Salifu’ Lezing door schilder /
fotograaf Jan Matheus de Grauw en muzikant Ad Vermeer
Donderdag 22 juni, vanaf 19.30 uur: Lezing door beeldhouwer
Marcel Julius Joosen over de man en zijn boek ‘Sculptures’
Vrijdag 23 juni, vanaf 19.30 uur: Lustavond.
Auteur Eric Kollen vertelt met roze oortjes uit ‘Jongenssprookjes’...
Zaterdag 24 juni
Tijdens de Roze Zaterdag zijn verschillende kunstenaars
aanwezig waaronder schilder Peter Colstee.
Vanaf 12.00 uur: Naked Pink Pride, voor de lens van fotograaf
Ewoud Broeksma. Tijdens de Roze Zaterdag kan men zich de
gehele dag laten portretteren zoals in zijn boeken ‘Dubbelaars
deel I’ en ‘Dubbelaars II’ gekleed en ongekleed in dezelfde pose.
Ewoud zal zijn boek ‘Dubbelaars II’ signeren.
Vanaf 14.00 uur: Kijk mij eens! Fotograaf en auteur Jaap de Jonge
vertelt en signeert zijn koffietafelboek over 100 homomannen.
Vanaf 17.00 uur: Rainbow Refugees Pride Party.
Vrijdag 30 juni, vanaf 19.30 uur:
Lezing door schilder Peter Colstee over zijn boek en passie.
Zaterdag 1 juli, vanaf 19.30 uur:
Lezing door Vlaams auteur Herman Cools over ‘Lust en littekens’.
Voor meer informatie over het programma van de galerie
en van de Roze Zaterdag Den Bosch:
www.mooi-man.nl
www.rozezaterdag2017.nl
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