
Vita Buivid, Haken voor beginners in kritische theorie & “ageism”

Aanhaak programma



WEES WELKOM BIJ HET AANHAAK PROGRAMMA

Kunstproject:
Sinds mei 2022 is kunstenaar Vita Buivid de artist in residence bij Hotel Maria Kapel. Met het
project: Haken voor beginners in kritische theorie & “ageism” bespreken we wat het betekent
om ouder te worden en dit doen we tijdens het haken zijn. Het doel van het haakwerk is dat
we een groot gemeenschappelijk kunstwerk maken en daarmee de ramen van de Mariakapel,
het kunsthuis in Hoorn kunnen bedekken.

Programma
● Er worden 7 workshops georganiseerd bij Hotel Maria Kapel in mei tot en met

augustus, op de planning staan nu nog de workshops van: 23 juni, 7 juli, 21 juli, 4
augustus.

● In september tot oktober worden de haaksel afgemaakt en samengevoegd.
● Vanaf november tot en met december wordt de gehaakte installatie in de kapel

opgebouwd en tentoongesteld.
● Vanaf vandaag kun je ook thuis aanhaken!

Deelname
Graag willen we je/u uitnodigen om deel te nemen aan het aan haakproject. Het
gemeenschappelijke handwerkproject is met groot enthousiasme ontvangen, maar we hebben
namelijk heel veel haaksels nodig! Het zou een eer zijn als we met een grote groep mensen
samen dit project kunnen realiseren. Hierbij vind je/u een beschrijving om thuis “aan te haken”
en zelf aan de slag te gaan. Bij vragen of deelname, stuur een bericht naar:
info@hotelmariakapel.nl

mailto:info@hotelmariakapel.nl


Instructie
Een video tutorial over de haaktechniek die we gebruiken: Filethaken
https://www.youtube.com/watch?v=71t_fTtJHPQ

We gaan woorden haken die ons oud laten voelen, en andere woorden die ons jong laten
voelen. Deze woorden of leuzen voegen we dan samen en deze komen in de kapel te hangen.

We beginnen met een aantal woorden die uit de laatste workshop zijn gekomen:

Love Freedom Broccoli

Elke letter is een rechthoek van (ong.) 33 cm breed x 46 cm hoog. Mocht je letter iets afwijken
is dat helemaal niet erg. Elk vierkantje is 3 steken en in de 4 maakt ze het hoekje.

Geef aan welke letter je gaat haken of dat je een spatie haakt (dus een lapje van 33 x 46 cm
zonder letter).

https://www.youtube.com/watch?v=71t_fTtJHPQ
https://www.youtube.com/watch?v=71t_fTtJHPQ
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Dank voor je/uw bijdrage!

Hotel Maria Kapel (HMK)
Korte Achterstraat 2A, Hoorn
www.hotelmariakapel.nl
Meer informatie project:
Contact: info@hotelmariakapel.nl

Voor vragen:
Vita Buivid: kunstenaar en project initiator: +31 6 28478711 (Engels)
Inez Piso: Artistiek Directeur- +31619508292 (geen whatsapp)

HMK Team:
Inez Piso: Artistiek Directeur
Rik Dijkhuizen: Manager communicatie & programma
Annelien de Bruin: Zakelijk Leider

http://www.hotelmariakapel.nl
mailto:info@hotelmariakapel.nl


Over HMK:
Hotel Maria Kapel [HMK] is sinds 2003 een artist-in-residence,
tentoonstellingsruimte en cinema voor hedendaagse beeldende kunst in
het stadscentrum van Hoorn. HMK is een stichting met als doel
beginnende en meer gevestigde kunstenaars uit binnen- en buitenland,
gevestigd in Nederland te ondersteunen in de productie van nieuw werk
en het bevorderen van uitwisselingen tussen nationale en internationale
kunstenaars, culturele instellingen en het publiek.

De studio/expositieruimte van HMK is een vroeg zestiende-eeuwse kapel, omringd door een
semi-private binnentuin. Deze prachtige, rustige en ruime werkomgeving biedt de
artists-in-residence een unieke ruimte voor reflectie, experiment en productie. HMK plaatst de
kunstenaar in het middelpunt van haar activiteiten en stimuleert het nemen van risico dat zij ziet
als een belangrijk onderdeel van artistieke ontwikkeling.

Over Vita Buivid
Vita Buivid is geboren in Dnepropetrovsk (USSR, nu Oekraïne) en woont en werkt momenteel
in Amsterdam. Na haar afstuderen aan de Dnepropetrovsk State University verhuisde ze naar
Leningrad (nu St. Petersburg, Rusland), waar ze aanvankelijk werkte met fotografie en op foto's
gebaseerde kunst. Geleidelijk begon ze textiel, collagetechnieken en olieverf in haar werk te
integreren. Als op onderzoek gebaseerde kunstenaar reflecteert ze op de sociale en politieke
aspecten van veroudering, die inherent verweven zijn met haar persoonlijke ervaringen als
kunstenaar. Ze nam deel aan tal van internationale tentoonstellingen, zoals haar serie How I
Spent My Summer, die in 2009 werd genomineerd voor een Kandinsky-prijs, haar
solo-retrospectief dat in 2016 plaatsvond in het Moscow Museum of Modern Art, alsook haar
project Nevsky Prospect in het parallelprogramma van de Biënnale van Venetië in 2017. In
2020 studeerde ze af aan het Dutch Art Institute en in 2022 zal ze een van de lange termijn
artists in residence zijn van HMK met haar project TEXT/TEXTILE.


