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Waarom Cure Park? Wij willen grenzen tussen 
disciplines overschrijden en de scheiding tussen 
de werelden van de kunst, wetenschap en zorg 
doorbreken. 
Ook willen we 
aannames bevragen over de plek en beleving van 
lichaam en geest in relatie met jezelf, de ander en 
je omgeving. Kunst is er om zaken ter discussie te 
stellen en om nieuwe ervaringen teweeg te brengen 
die ervoor zorgen dat je anders naar de dagelijkse 
realiteit kunt kijken. Kunst stelt ons in staat om 
nieuwe vragen te stellen over de benadering van 
zaken die daarvoor nog als vanzelfsprekend gezien 
werden. 

Soms kan het een grote opluchting zijn te beseffen 
dat de werkelijkheid een reeks afspraken is die je 
kunt veranderen als je je hier niet happy bij voelt 
of wanneer je wordt belemmerd in de dingen die 
jij werkelijk van belang vindt voor jouzelf en je 
naasten. Het is goed te beseffen dat de oorzaken 
van onvrede die zich in het lichaam en de geest 
manifesteren vaak liggen in de regels en systemen 
waar wij ons dagelijks in voegen. Met elkaar in 
gesprek gaan kan je in staat stellen veranderingen 
te bewerkstelligen. We geven ons vaak over aan 
systemen en leggen onze verantwoordelijkheid 
in handen van anderen, meestal uit angst en 
onzekerheid die voortkomt uit gebrek aan kennis 
en bewustzijn. 

ART OF CARE 

In de kunst, maar ook in andere, op verandering 
gerichte bewegingen zijn er veel mensen die het 
belang inzien van het delen en ontwikkelen van oude 
en nieuwe kennis 
met als doel het 
bewustzijn van de relaties met je eigen lichaam met 
de ander en de omgeving te verdiepen. Dit noemen we 
Art of Care.

Tijdens Cure Park creëren we momenten en 
condities waarmee ‘zorgen voor’ betekenisvol kan 
worden in de relatie met de ander. Niet perse op 
basis van gelijkheid, want we zijn allen anders, 
maar wel op basis van openheid waarbij de belangen 
van betrokkenen evenredig aan bod komen. 

Hiervoor hebben we een programma samengesteld 
waarbinnen vele posities belicht worden die door de 
kunstenaars ingebracht zijn en waarbij het publiek 
uitgenodigd wordt om zich hierin te verplaatsen, 
te herkennen en met de kunstenaars in gesprek 
te gaan. De zoektocht naar een betekenisvolle 
uitwisseling is het begin van de manifestatie. 

We leren van daklozen die letterlijk bezitloos zijn 
hoe te overleven in de stad. Van the tiny house 
movement en preppers leren we technieken om 
bewuster om te gaan met voeding en leefstijl. We 
worden meegenomen in mentale en spirituele 
ontwikkeling en we stellen de vraag welke kansen 
technologie biedt om onze relatie met ons lichaam 
en onze verlangens te vervullen. We vragen ons 
af hoe we de overvloed aan conflicten waarmee 
we dagelijks geconfronteerd worden kunnen zien 
als positieve kracht voor verandering. En wat 
kunnen we leren over afasie, schizofrenie, doof-of 
slechthorendheid of andere geestelijke of fysieke 
aandoeningen? Hoe benaderen we de beleving 
van geboorte, seksualiteit en dood en hoe kunnen 
we stilstaan bij de diepere betekenis hiervan in 
ons leven? Vele vragen waarbij we het publiek 
uitnodigen om deze ook aan zichzelf te stellen en 
ervaringen te delen.

Cure park is een ontdekkingstocht en een platform 
voor onderwerpen die als wezenlijk ervaren 
worden, maar waar vaak geen ruimte voor is in 
onze dagelijkse routine. We hopen dat we met 
Cure Park bewustzijn over de betekenis van zorg 
in relatie tot de ander wezenlijk kunnen vergroten 
en dat we van elkaar kunnen leren over hoe je je 
eigen leven en dat van de mensen om je heen in 
positieve zin verandert. Het Amsterdamse bos 
is hierbij de perfecte omgeving. Het verblijf in 
deze prachtige natuur biedt de mogelijkheid tot 
contemplatie en verbinding met de natuur en het 
leven. De laag overscherende vliegtuigen houden 
ons tegelijkertijd scherp in ons besef van de idylle.
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Did you ever think that a jet plane flying 
over could have a wholesome effect on your 
senses?  [...] Research has shown 
that noise and vibration in low 
frequencies have a mitigating effect 
on rheumatoid arthritis, immobility 
and pain, and may even offer a spiritual 
experience.
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p. 2, The low-flying airplanes keep us sharply 
aware of the idylic environment.

We want to overcome the division between 
the worlds of art, science, and healthcare.

sharing and developing old and new 
knowledge

fragment from a human body with an abnormality 
by Isaac Weissenbruch  

— really reminds us of an etching of a stone

Oddly enough, it works. Having been told that the 
vibrations could have a wholesome effect on our 
body, the planes no longer irritate us. 
Perhaps it is only a side-effect, as we do 
not have rheumatoid arthritis. What is 
the research? This is not a moment of doubt, or for 
doubt, but a moment to consider the observed effect. 
The hard medicine aside, there is clearly something 
psychological at play.

we vinden  
de vliegtuigen 
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