Laat u verrassen door het BuitenMuseum Tiel!
Het ‘BuitenMuseum Tiel’ is een unieke expositievorm voor hedendaagse kunst in Nederland!
Anders dan de naam doet vermoeden is dit museum geen gebouw en hangt de kunst niet buiten.
Kunst wordt in speciale BMT-kijkkasten getoond op plaatsen, waar veel mensen komen.
Loop een school, de bibliotheek, het zwembad, de sporthal, het stadhuis, een culturele instelling of
het zorgcentrum binnen en daar staat weer zo’n BMT-kast! Zo is kunst letterlijk op laagdrempelige
wijze voor de hele stad zichtbaar: kunst is dichtbij.
Het initiatief voor het BuitenMuseum Tielk is genomen door
de gemeente in samenwerking met drie Tielse
kunstorganisaties: De Plantage, centrum voor de kunsten,
Kunstenaarsvereniging Werkplek en Kunstuitleen Tiel –
onderdeel van Bibliotheek Rivierenland naar aanleiding van
een commerciële suggestie voor ‘kunstmuren’.
De goede Tielse samenwerking bleek een prima uitgangspunt
voor het ontstaan van dit nieuwe expositieconcept: kunst van
en voor de stad is op laagdrempelige wijze op veel plaatsen te
zien.
Met tal van maatschappelijke organisaties in Tiel is al een
samenwerking aangegaan. Door de aanschaf van een BMTkijkkast, zijn zij partner van het BuitenMuseum Tiel
geworden.
In maart 2015 is er al in 18 kijkkasten door de stad heen kunst
te zien.
De exposities worden verzorgd door de drie BMT-kernpartners, Plantage, Kunstenaarsvereniging en
Kunstuitleen. Zij verzorgen jaarlijks 4 exposities in het BuitenMuseum; de getoonde kunstwerken
komen uit de Kunstuitleen, van lokale en regionale kunstenaars, van amateurs en leerlingen.
Zo is de kunst in het BMT ook de kunst van de stad!
Wie wil, kan aan de hand van de website een interessante BMT-kunstwandeling door Tiel maken.
De website www.buitenmuseumtiel.nl geeft een overzicht van alle BMT-lokaties en een beschrijving
van de kunst die daar te zien is.
De BMT-kijkkast is een ontwerp van Jack van Mildert, beeldend kunstenaar.

Kunst verrijkt het leven.
De unieke samenwerking van de 3 BMT-kernpartners in het ‘samen staan’ voor het verbreden van
het beeldend kunstklimaat in Tiel maakt het eveneens mogelijk de organisatie tot een ‘zero-budget’
te reduceren.
Voor informatie, aanmelding als BMT-parter of voor het stellen van vragen:
www.buitenmuseumtiel.nl / contact via BMT@plantage.info

1

BuitenMuseum Tiel
De stad als museum

2

