
- Persbericht - Duizend boterhammen op de Dam voor de duiven! Event voor de tentoonstelling HET 
BREADMAN PROJECT: prooi voor vogels, denkvoer voor mensen, door Emily Kocken (beeldend 
kunstenaar 1963) 

 
12 juni 07:30 (tot ongeveer 9 uur) 
Locatie: de Dam, Amsterdam 
 
Duizend verse witte boterhammen in cirkels op de dam voor de duiven! 
 
De stad is nog stil, een uur voor de ochtendspits. We dagen de duiven uit de cirkels te verstoren! 
Meditatief moment of chaos van wiekende vleugels en pikkende snavels? 
 
Broodcirkels leggen voor de duiven, in stijl met Het Breadman Project, kunstzinnig ecologisch veldonderzoek 
waar Emily Kocken afgelopen winter aan werkte. Ze bakte zeven maal een menshoge broodpop, en plaatste 
deze op diverse plekken in de Bijlmer.  
 
MEER OVER HET BREADMAN PROJECT (HBP) 
 
Als de mens van brood was, zouden de vogels hem durven eten? 
 
Zeven maal bakte de maker een levensgrote broodpop. Tussen de huizen in de Bijlmer stond Breadman op 
zondag van zonsopgang tot zonsondergang voor elke passant te kijk. 
 
HBP onderzoekt de driehoeksrelatie tussen brood, vogels en mensen. Het provoceerde vogels in een stedelijke 
setting een mensgrote broodpop aan te vallen en op te eten, door de kunstenaar gebakken in haar atelier.  
 
HBP presenteert de kunstenaar ‘in situ’, op een paradijselijke locatie naast de Gaasperplas, een urban jungle 
van groen. Opgezette vogels, de zes overgebleven Breadman beschimmeld tot fluweelgroene mummies, zwart-
wit fotografie (grootformaat) van een bevroren Amstel, absurdistische oorkondecollages en een nieuw 
ecosprookje gebaseerd op Hans & Grietje met passende illustraties op leistenen: het paadje waarop niemand 
lopen mag.  
 
Het Breadman Project is een multidisciplinair conceptueel werk dat vraagtekens zet bij de vraag of de mens een 
deugdzame relatie kan hebben met het [on]dier. Documentatie en fictie laten zich mystiek mengen tot een 
nieuw verhaal met glansrollen voor broodpop, mens en stadsvogel.  
 
De openingstijden van de tentoonstelling zijn van 5 juni tot en met 2 juli, wo/do/vr van 10:00 tot 15:30, 
zaterdag 6, 13 en 20 juni van 12 – 17:00 in het lokaal van Schooltuin Gaasperdam, twee minuten van de 
Gaasperplas, adres: Meerkerkdreef 33, Amsterdam Zuidoost (tel 020 - 697 80 04) 
 
Openbaar vervoer vanaf Amsterdam CS: metro 53 richting Gaasperplas. Metrostation uit, rechts afslaan, 
fietspad volgen. De tuin vind je na het viaduct. Auto: parkeren in parkeergarage Leerdamhof. Via fietspad, 
onder het viaduct door en dan rechts. 
 
Activiteiten:  
13 juni 12:00  
Breadman Bijlmer fietstocht o.l.v fotograaf Hans Mooren, start in atelier Echtenstein 119 b, eigen fiets mee of 
fietshuur bij MarcBike naast Bijlmer CS, aanmelden tot 10 juni bij emily@stichtingzero.nl 
 
20 juni 12:00  
Live voorlezen van fragmenten uit de Breadman Bible (470 bladzijden) door vrienden van Breadman 
 
De maker is aanwezig op vrijdagen en zaterdag 13 en 20 juni.  
 
Voor meer informatie kunt u bellen met Emily Kocken: 06 361 35 774  
 
www.stichtingzero.nl/breadman / www.emilykocken.nl / ekocken@tiscali.nl 
 
Mede mogelijk gemaakt door: 
Amsterdams Fonds voor de Kunsten, Zero, Stadsbakkerij Jongejans 


