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CERAMIC ON THE SPOT,
Feel the ekwc vibe!
14 december 2019 t/m 19 januari 2020
Opening zaterdag 14 december, 14:00 Artots, 15:15 Willem Twee kunstruimte
Artots en Willem Twee kunstruimte presenteren i.s.m. het ekwc Ceramic on the spot, feel the
ekwc vibe!, een tentoonstelling met keramisch werk van kunstenaars die verbonden zijn
met het ekwc.
Ceramic on the spot, feel the ekwc vibe! is een eclectische mix van stijl, vorm, techniek en
experiment. Een tentoonstelling die tevens een onderzoek is naar de opengevouwen chemie
bij het ekwc, een vibrerend netwerk dat je voelt als je navigeert in de binnenste cirkel van
alumni.
Ode to the clay
In de tentoonstelling resoneert deze vibe in een overkoepelend thema: een ode aan de klei.
Het vereren en bezweren van klei (in de ruimste gedachte) zie je terug in de diverse werken.
Hier wordt de fascinatie voor het materiaal pas goed zichtbaar! Je voelt en ziet de uitdaging,
tegenslag, euforie en strijd die de kunstenaar met het, vaak nog nieuwbakken, materiaal
levert.
Met
het osi
werk van
E xp
t i egerenommeerde en talentvolle kunstenaars laten we de gedetecteerde vibe
en klei fascinatie van het ekwc zien op twee verschillende tentoonstellingslocaties: Artots en
24 a u gu st us t / m 6 o k t o b e r 2 01 9
Willem Twee kunstruimte.

Opening 24 augustus 15:30 uur

De deelnemende kunstenaars In Willem Twee kunstruimte zijn:
Yasser Ballemans, Mariëlle van den Bergh, Cristiana Vignatelli Bruni, Dorine Camps,
Mels Dees, Katherina Heil, Netty van den Heuvel, Manita Kieft, Marja Kennis, Marga Knaven,
The trees are inviting the wind
Bastienne Kramer, Joris Link, Tilmann Meyer-Faje, Adriaan Rees, Anton Reijnders,
Hoe Ruhulessin
verhoudenenwijRob
ons
als mens tot de natuur? Deze vraag is het uitgangspunt
Roger
Ruimers.

van de tentoonstelling The trees are inviting the wind. Natuur is een complex
begrip. Er is geen eenduidig antwoord op de vraag wat natuur nu eigenlijk is.
Onsmeer
natuurbeeld
vormt
zich enerzijds vanuit
persoonlijke ervaringen
met het
Voor
informatie,
het openingsprogramma
en onze
het randprogramma
check de websites
regelmatig:
willem-twee.nl
landschapartots.nl
om onsenheen,
maar anderzijds ook door bestaande opvattingen over
de natuur binnen onze samenleving.
Artots
In de tentoonstelling
Guldenvliesstraat
4 H wordt de manier waarop wij de natuur waarnemen, betekenis
5211
AM en
‘s-Hertogenbosch
geven
representeren bevraagd. De kunstwerken nodigen de bezoeker uit te
reflecteren op en na te denken over ons natuurbeeld en waar dit vandaan komt.
In Artots exposeren: Alicia van der Aa, Brian Coutinho, Henk van Rooij en Isidoor Wens

Willem Twee kunstruimte
C o nc ept en samen
Boschveldweg
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