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Space101 is een kleine projectruimte die 
de Chinese cultuur toont via persoonlijke 
verhalen en projecten. Via 101voor010 
open ik mijn wereld voor iedereen die 
geïnteresseerd is in kunst, cultuur en 
eten. Als beeldend kunstenaar ben ik 
ook sociaal maatschappelijk betrokken, 
dus berichten vanuit deze hoek zullen 
eveneens regelmatig een plek krijgen in 
101voor010. 

Fenmei (fenmei@space101.nl)

TIPS
1) De zomer is bijna voorbij en de dagen met 

wind en regen komen er weer aan. Ik heb 
een heel lekker kruidenpakket ontdekt voor 

een stoof-soepschotel, dat je lichaam heerlijk 
opwarmt tijdens de koude dagen: Bak Kuet 

Teh met de zilveren verpakking. Verkrijgbaar 
bij een Chinese supermarkt. 

2) Save the date: zondag 18 oktober is er 
een tentoonstellingsopening en proeverij bij 
Catedak: authentieke treknoedels uit Xi’an. 

(onder voorbehoud)

'Koppelteken' is een multidisciplinaire 
tentoonstelling georganiseerd door Lok-
Yin Lau, Faye Cheng en Mandy Cheng. 
'Koppelteken' refereert naar onze culturele 
identiteit. De mensen die zullen exposeren 
hebben verschillende achtergronden. Ze zijn 
niet het ene, maar ook niet het andere. Het 
koppelteken benadrukt hoe zij zich navigeren 
binnen de Nederlandse samenleving. Deze 
tentoonstelling is daarom bedoeld voor 
iedereen die zich kan vinden in het idee van 
het 'koppelteken'. Zolang je niet iemand bent 
die buiten de Nederlandse culturele norm valt, 
weet je niet hoe iemand dat ervaart. In deze 
tentoonstelling willen wij dat 'people of colour' 
hun eigen verhaal en ervaringen kunnen delen. 
Ons doel is om bezoekers bewust te maken van 
het feit dat iemands culturele achtergrond hen 
niet definieert, het is slechts een deel van wie 
zij zijn als individu.  
 
De Koppelteken-expositie begint op 9 
september met een openingsevenement vanaf 
19:00 uur. Alle deelnemers zullen hier worden 
geïntroduceerd. Vervolgens wordt er vanaf 10 
september tot 17 oktober om de drie dagen 
een nieuw project getoond. 

Tentoonstellingsestaffette 
‘Koppelteken’

Culturele dynamiek, beweging en innovatie: 
een tentoonstelling vooral over de vele 
verschillende culturen in Rotterdam. 
Diepgaand over een onderwerp en heel 
persoonlijk. Kruispunt is een prachtige 
tentoonstelling die zeer mooi is opgezet. 
Ik mocht er bij zijn tijdens de opening op 
3 september en was onder de indruk. Het 
Wereldmuseum bevindt zich niet alleen op 
een bijzondere plek, maar ook de aandacht 
die besteed is aan deze tentoonstelling is 
indrukwekkend. Vele tientallen conservatoren 
en curatoren hebben hieraan gewerkt. Terecht 
dat de tentoonstelling een semipermanente 
status krijgt. Het blijft wellicht wel 7 jaar staan. 
Alle tijd dus om een bezoekje te brengen, maar 
wacht vooral niet te lang. Af en toe zou er best 
iets veranderd of aangepast kunnen worden. 
Bijzonder trots ben ik ook op het feit dat 
Space101 in de tentoonstelling te zien is, 
als de ‘Chinese Cultural Community’ van 
Rotterdam, zoals de projectleider het noemde 
in haar speech. Wij blijven zoveel mogelijk 
betrokken bij randprogramma’s rond de 
Chinese cultuur in het Wereldmuseum. Op 
zaterdag 12 september zijn er enkele Chinese 
activiteiten geprogrammeerd, waaronder een 
Chinese theeceremonie. 
www.wereldmuseum.nl

Opening tentoonstelling 
‘Kruispunt’ Wereldmuseum

Openingstijden:

Maandag 16:00-20:00 uur
Dinsdag 14:00-20:00 uur
Woensdag 14:00-20:00 uur
Donderdag 16:00-20:00 uur
Vrijdag 14:00-20:00 uur
Zaterdag 14:00-20:00 uur
Zondag gesloten 

Adres: Space101, 
Diergaardesingel 101 Rotterdam


