Under my Skin
Dromen en wensen van veerkrachtige jongeren
Beeldverhalen van Guy van Grinsven

Een tentoonstelling van jongeren en hun dromen. Guy van Grinsven portretteerde jonge vrouwen en mannen, op
de manier zoals zij zichzelf zouden willen zien. Zoals ze wensen dat de wereld hen ziet. Een voor een jongeren,
die geen doorsnee leven achter de rug hebben. Die, hoe jong ze ook zijn, moeilijke periodes gekend hebben.
Jonge mannen en vrouwen die het leven niet cadeau hebben gekregen. Soms door het lot getroffen, door
problemen in het gezin, door ziektes of andere omstandigheden. Ze waren en zijn vaak nog, kwetsbaar. De
tentoonstelling gaat over de dromen van deze jongeren en hun wensen voor de toekomst. Wat ze meegemaakt
hebben is niet zichtbaar, zit onderhuids.
Een dak boven het hoofd, warmte, liefde, een thuis zijn vaak niet vanzelfsprekend. Deze jongeren hebben
doorgestreden. Niet opgegeven. Doorgezet.
Ze volgen een opleiding, doen werkervaring op, (her)ontdekken wat ze fijn vinden om te doen en waar ze talent
voor hebben. Hun kracht, hun talenten en positiviteit: dat is wat deze tentoonstelling wil laten zien.
Under my skin is een samenwerkingsproject van Tout Maastricht, In2Yourplace/ Levanto, Trajekt, Credohuis,
Pension Jekerzicht, de Bijenkorf en Centre Céramique. Met speciale dank aan Forza Fashion House/
FASHIONCLASH.
Randprogrammering:

Opening Under My Skin

26.04

Lets talk youth- minisymposium rond expo Under My Skin.
Theater-battle

15.05

29.05

Meet & Greet met de jongeren van Under My Skin

9.06

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Under my Skin
Dreams and wishes of resilient young people
Photographs by Guy van Grinsven

This is an exhibition about young people and their dreams. Guy van Grinsven has portrayed a group of young
women and men in the way that they would like to see themselves. The way they want the world to see them.
Each one being a person who hasn’t lived an ordinary life. As young as they are, they have already faced much
adversity. These young men and women who haven’t had life offered to them on a silver platter. In some cases
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the victim of fate, in others they have been affected by problems in the family, illness or other circumstances.
They were and often are still, vulnerable. This exhibition is about the dreams of these young people and their
desires for the future. What they have experienced in their short lives is not always visible on the surface, it often
hides within.
A roof over your head, warmth, love, respect – these are things we sometimes take for granted. These young
people have held on. They have persevered. They haven’t given up.
They educate themselves, seek out work experience, they (re)discover what makes them happy and what they
are good at. Their strength, their talents and their positivity, that is what this exhibition wants to convey.

28 april '18 t/m 10 juni ‘18 | Under my skin|
Locatie: Centre Céramique hal |Avenue Céramique 50, 6221 KV Maastricht
Toegang: gratis | free entrance
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