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Open Monumentendag presenteert: publicatie Kunst & Ambacht
De publicatie ‘Kunst & Ambacht’ sluit aan bij het thema van Open Monumentendag 2015 op 12/13 september
2015. Deze publicatie is uitgegeven door Stichting Open Monumentendag, in samenwerking met het Nederlands
Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE). Stichting Open Monumentendag wil met het boek een
bijdrage leveren aan het levend houden van het immateriële erfgoed.
Tien ambachtslieden
In het boek staat het ambacht centraal. Tien ambachtslieden worden voorgesteld in tien verschillende disciplines,
werkend met tien verschillende materialen. Uit alle verhalen blijkt hoe ze van hun vak houden en hoezeer dat vak
leeft: in hun ambacht ligt volgens hen de verbinding tussen verleden en toekomst besloten. Ze restaureren oude werken
maar creëren ook nieuw werk. Topfotograaf Corbino mocht ze in hun atelier op de vingers kijken. Aan het woord en in
beeld komen de steenhouwer, glasbewerker, goudwerker, houtsnijder, letterschilder, rietdekker, koperslager,
restauratie-stukadoor, papierknipper en plateelschilder.
Materialen en toepassingen
De bijbehorende materialen die in Kunst & Ambacht worden beschreven zijn steen, glas, textiel, hout, verf, riet,
metaal, gips, papier en keramiek. Fraaie voorbeelden van toepassingen in monumenten passeren daarbij de revue;
natuurstenen details als een haard of schouw, panelen met glas-in-lood, gobelins, tapijten, houtsnijwerk, beschilderde
wandpanelen, rieten daken, gietijzeren constructies, papieren behang, kleurige tegeltableaus en nog veel meer. De
afgebeelde monumenten zijn veelal te bezichtigen op Open Monumentendag.
Immaterieel erfgoed
Met het thema en de publicatie vestigt de Open Monumentendag nadrukkelijk de aandacht op de verhouding tussen het
materiele en het immateriële. Het bouwwerk is het resultaat van het werk van ambachtslieden die er al hun talent,
passie en liefde in hebben gestopt. Vakmanschap staat daarbij voorop. Stichting Open Monumentendag vindt het
belangrijk om een bijdrage te leveren aan het levend houden van het immateriële erfgoed. Het doorgeven van tradities
aan nieuwe generaties levert een bijdrage aan het behoud van monumenten. De publicatie Kunst & Ambacht is mede
mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie.
Het boek
De teksten van het boek zijn afkomstig van Pieter van Rooij en Jacques Poell, de interviews van Elise Meijer en de
foto’s grotendeels van Corbino. Grafisch vormgever is Ronald Boiten. Het boek bestaat uit 132 pagina’s, heeft een
formaat van 22 x 22,5 cm en is geheel uitgevoerd in full colour. ISBN 978-90-819518-3-8. Het boek kan voor € 10,- (excl.
verzendkosten) worden besteld via www.openmonumentendag.nl. Daar staan ook enkele voorbeeldpagina’s afgebeeld.
Open Monumentendag is een jaarlijks evenement in het tweede weekend van september, georganiseerd om de publieke
belangstelling en het draagvlak voor het behoud van monumenten te vergroten. Duizenden monumenten in Nederland
zijn dat weekend gratis toegankelijke voor publiek, hiermee is het één van de grootste culturele evenementen van
Nederland. De Open Monumentendag is onderdeel van de European Heritage Days.
Rabo Vastgoedgroep is in 2015 voor het 29e jaar hoofdsponsor van de Open Monumentendag. Hiermee draagt Rabo
Vastgoedgroep bij aan de beleving en bewustwording van monumenten bij een groot publiek.

Meer informatie over de Open Monumentendag en de publicatie Kunst & Ambacht: Stichting Open Monumentendag
via info@openmonumentendag.nl of 020- 4222118. Recensie-exemplaren van de publicatie kunnen per email
worden aangevraagd.

