Industrie-Museum Ennepetal
Tentoonstelling met 28 kunstenaars uit België, Nederland en Duitsland
van 15.9. tot en met 24.9.2017
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Begroeting
Imke Heymann
beschermvrouwe en burgemeester

Dames en heren,
Beste kunstenaars uit Nederland, België
en uit de regio.
Ik vind het een eer om als burgermeester
ook
beschermvrouwe
van
de
tettoonstelling
„Wahrheit – truth“ in September 2017
in het industriemuseum Ennepetal te
mogen zijn.
Zoals altijd, is het de diversiteit die de
charme vormt en als het ware het kenmerk
is van de kunstenaarsgemeenschap
Kunstraum EN. En deze verscheidenheid
is nog aanzienlijk vergroot door de
werken van kunstenaars van AcidTests
uit Nederland en van de Koninklijke
Portaelskring uit België.
Ik ben ervan overtuigd dat we er in zullen
slagen om met deze tentoonstelling
het publiek met nieuwe, verrassende
en interessante, uitspraken die het
overdenken waard zijn en nieuwe
technieken te confronteren en te
inspireren.

de noemer: „Kunst wast het alledaagse
stof van de ziel“. De dichter Jean Paul zei:
„Kunst is weliswaar niet het brood, maar
de wijn van het leven“.
En -hoewel met geheel andere
bewoordingen - toch van gelijke
strekking, stelde Eugène Ionesco vast:
Kunst in nutteloos, maar de mens kan
niet zonder het nutteloze.“
Wat kunst ook betekent voor de mensheid
of voor individuen: kunst is waarschijnlijk
zo oud als de mensheid. Het belang van
kunst is toegenomen sinds de mensen
tijd voor het mooie, voor rust en tijd van
leven hebben terug gewonnen.
Wahrheit –Truth is sinds de „alternatieve
feiten“ een uiterst actueel thema Wat is
waarheid überhaupt? Is wat de media
ons dagelijks presenteren waar, of wordt
het door het uit te zenden en eindeloos
te herhalen tot een waarheid?
De kunstenaars in deze tentoonstelling
hebben een mening en geven dat wat zij
te vertellen hebben over aan een open
diskussie en laten het publiek beslissen.

Vaak wordt bij tentoonslellingen de
vraag gesteld wat kunst eigenlijk is. Maak
je geen zorgen - Ik ga niet proberen te
formuleren
.Ik denk dat de uitspraken van slimmere
mensen veel meer zeggen: „De kunst is
de quintecens van het leven, zij heelt haar
gebreken“ schreef Henry de Montherlaut
en schreef de kunst daarmee een zeer
belangrijke rol toe. Wilhelm Busch was
iets bescheidener. „Kunst“ zo beweerde
hij :is de versiering van de wereld“.
Maar alles dat het leven mooier maakt is
belangrijk.
Een van de grote kunstenaars van de
20ste eeuw, Pablo Picasso, bracht zijn
houding ten opzichte van de kunst onder

Ik ben bijzonder blij met deze uitwisseling
van kunstenaars tussen Nederland,
België en Duitsland, omdat dit niet alleen
goed is voor de scheppers van kunst
maar ook omdat deze -voor iedereen
toegankelijke-lling een verrijking is voor
het coltuurlanschap van onze stad.
Daarom bedank ik alle organisatoren van
deze tentoonstelling.
Laat u inspireren door de afbeeldingen
en objecten, ik wens u een interessante,
spannende
en
verwonderende
tentoonstelling.
uw
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Gruppe KUNSTRAUM EN e.V.
von Werner Kollhoff

De Kunstverein KUNSTRAUM-EN e.V. verbindt kunstenaars en artiesten tot
een belangengemeenschap, die altijd nieuwe manieren vindt om kunst te
creëren en presenteren.
Opgericht in 1995 heeft het in de loop der jaren kunstprojecten ontwikkeld die
bij een buitengewoon groot publiek bekend zijn.
• Höhlenkunst, 1997, Malereien und Zeichnungen in der Kluterthöhle
Ennepetal
• KUNST/RAUM/TRAUM, Henrichshütte Hattingen (2000)
• VERBINDUNGEN – Projekt in Schwelm und Witten (2003)
• Nature Art EN 2003, 2005, 2007 land art-Projekt, Hülsenbecker Tal, Ennepetal
• Kunst in der Tiefgarage, 2004 – 2010, Objekte, Installationen, Videos u.v.a. in
der Tiefgarage der Sparkasse Ennepetal-Breckerfeld
• Stahlfarben, Henrichshütte Hattingen Projekt/Event 2007
• Kunst in der Kluterthöhle, 2008 , intern. Ausstellung mit Skulpturen, Videos,
Objekten und Installationen, Kluterthöhle Ennepetal
• Kids Nature Art EN 2008, land art-Projekt mit über 25 Schulen aus dem ENKreis, Ennepetal Hülsenbecker Tal
• Zwischen den Säulen, Stockey & Schmitz, 33 KünstlerInnen stellen sich vor,
2009
• Höhlenkunst 2010 und Höhlenkunst «Starke Orte» 2012 in der Kluterthöhle
• InArtefaktum im Industriemuseum Ennepetal, deutsch-belgische
Kunstausstellung, 2012
• VVW - WEGVANWATER, belgisch-deutsche Ausstellung, Umgebung von
Vilvoorde
• Hammer(h)ART, 100 Jahre Krenzer Hammer, Zwischen Kunst und Industriedesign 2014
• Nature Art EN 2015, «10 years later», land art-Projekt, Ennepetal
• «12 Räume» - Ausstellung, Wetter, 2016
Die Stadt Ennepetal, Kulturverantwortliche, Kulturschaffende, private Sponsoren
und ehrenamtliche Helfer unterstützen und begleiten diese Gruppe.
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Sinds april 2016 heeft Kunstraum-ENeV haar eigen galerij in Bergstr.32, 58256
Ennepetal. Er zijn elke maand nieuwe tentoonstellingen, behalve tijden de zomervakantie in juli / augustus.
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Inleiding
door Maarten van Noort

“Dit nu had ik op het oog, toen ik zei dat
de schilderkunst, of liever de nabootsing in het algemeen, ver van de waarheid haar arbeid verricht, en zich met
die eigenschappen van de ziel die ver
van het verstand zijn, verbindt en verbroedert, en daarmee niets heilzaams
of waarachtigs op het oog heeft”.

begeef je je op een heel ander terrein.
Dan gaat het om zaken die factcheckers moeilijk kunnen onderzoeken.
Over de begrippen kunst en waarheid is
zo vaak en zo intensief gediscussieerd
dat de neerslag van al die inspanningen
moeiteloos een bibliotheek kan vullen. Kunst en waarheid zijn nu eenmaal
nauwelijks eenduidig te definiëren.
Het wordt nog complexer als je beide begrippen op elkaar betrekt en de
vraag stelt of kunst waarheid kan verbeelden of dat waarheid in kunst tot
uitdrukking kan komen.
Voor verheldering te rade gaan bij de
filosofie ligt voor de hand, maar ook
binnen, of wellicht juist binnen de filosofie, is het geen uitgemaakte zaak
wat onder het begrip waarheid dient te
worden verstaan en hoe het zich verhoudt tot het terrein van de kunst. Twee
bekende visies bevestigen dat.
Plato sprak zich als eerste helder uit
over het onderwerp. Wat voor de zintuigen toegankelijk was, was een werkelijkheid of waarheid die lager stond
dan de werkelijkheid of waarheid die
voor het denken toegankelijk was. De
beeldende kunst, die zich van de eerste vorm bedient, werd door hem derhalve niet erg gewaardeerd, zoals ook
blijkt uit bovenstaand citaat.
Hoger aangeschreven stonden kunst
en kunstenaar bij negentiende-eeuwse Duitse filosofen. Hegel bijvoorbeeld
sprak over het ware en het schone
als ‘das sinnliche Scheinen der Idee’.
En daarmee doelde hij op het zich

Plato, Politeia, boek X.

Kunst en Waarheid
Waarheid is vandaag de dag een nogal beladen begrip. Wij wensen niet te
worden voorgelogen door mensen die
ons moeten informeren. Politici moeten dat zeker niet doen. Zonder geloofwaardigheid kan een politicus niet functioneren in een westerse democratie.
Maar dat alles is aan het veranderen
sinds met de overwinning van Trump
de waarheid is gedegradeerd tot ook
maar een opvatting. Dat het nu mogelijk is dat tot op het hoogste niveau in
een westers land onwaarheden worden gedebiteerd, zal er zeker mee te
maken hebben dat het thema nu in de
belangstelling staat.
Wat waarheid voor politici inhoudt is
nog relatief makkelijk vast te stellen,
juist omdat het in de politiek vaak over
feiten gaat. Niet voor niets is het begrip factchecking in korte tijd uitermate populair geworden. Spreek je echter
over waarheid in relatie tot kunst, dan
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manifesteren van de ‘ware’ werkelijkheid via iets dat met de zintuigen
waarneembaar is. Bij uitstek komt dan
de kunst in aanmerking om inzicht te
geven in de ware werkelijkheid.

noodzakelijk was. En de waarheid van
het Idee; dat het kunstwerk een boodschap heeft, een ideaal vertegenwoordigt, een idee representeert. Niets
meer van dit alles; het kunstwerk was
autonoom geworden.

Ondanks Plato’s bezwaar heeft de westerse beeldende kunst (te beginnen in
Plato’s eigen tijd), vaker wel dan niet de
zichtbare werkelijkheid als uitgangspunt genomen en heeft ze tot ver in de
negentiende eeuw getracht deze werkelijkheid naar eer en geweten te vertalen in beelden. Maar aan het eind van
dezelfde eeuw waarin de kunst zich
uiteindelijk wist gesteund door de filosofische overtuiging dat de ware werkelijkheid optimaal door de kunstenaar
kon worden verbeeldt, begon er van
alles te veranderen.
Eind negentiende eeuw verdwenen
tradities snel uit beeld en bood een toenemende individualisering ruimte voor
grote artistieke vernieuwing. Steeds
duidelijker werd de kunstenaar een
onafhankelijk individu dat geen verantwoording hoefde af te leggen, behalve
aan zichzelf. Hij hoefde zich niet langer
geliefd te maken bij een groot publiek.
Wat hij slechts nodig had, was hooguit
een groep van gelijkgestemden om
samen aan een nieuw ideaal te werken.
Soms was dit ideaal gelegen in een nieuwe vormgeving van het werk; vaker
nog richtte het zich op de mogelijkheid
met het kunstwerk de wereld een nieuw aanzien te geven. Bij dit alles verdween de zichtbare werkelijkheid als
uitgangspunt voor de verbeelding grotendeels uit beeld. Nergens werd de
breuk met de traditie zo zichtbaar als
in de kunst van de beginjaren van de
twintigste eeuw.
En niemand in die tijd ging zover als
Duchamp. Hij creëerde in 1917, dit jaar
exact een eeuw geleden, met zijn
Fountain een kunstwerk dat zich op
geen enkele manier liet verbinden met
een wereld buiten het werk. Er was
geen waarheid meer waar het werk zich
over uitsprak. Waar het zich wel over
uitsprak, was welke mogelijke, lang
gekoesterde waarheid het wenste te
negeren. De waarheid van het Schone;
dat voor kunst een na veel moeite en
inspanning verkregen theoretische
kennis en ambachtelijke vaardigheid

Maar Duchamp betekende noch het
einde van de kunst, noch het einde van
het willen uitdrukken van de waarheid
in de kunst. Ook na Duchamp volgden
verschillende stijlen en stromingen
met geheel eigen visies en overtuigingen over waar het in de kunst over zou
moeten gaan elkaar in gestaag tempo op. Keer op keer werd een nieuwe
waarheid ontdekt en in de kunst tot uitdrukking gebracht.
Pas met de opkomst van het
Postmodernisme in de jaren zeventig
veranderde er wat. Met het postmoderne adagium “Anything goes’’, verdween het idee uit beeld dat er zoiets
als een Waarheid zou kunnen bestaan.
Met de kunst kon het vervolgens alle
kanten op. Iedereen zijn eigen waarheid. En dat sluit dan weer aardig aan
bij hoe het er tegenwoordig in de samenleving aan toe gaat.
Maarten van Noort
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Agnieszka Henkes
In der Geweke 67
58095 Hagen
Deutschland
+49(0)23313543344
agahenkes@gmx.net

«Arvid geb. 20.11.2009» Stofffarbe auf Holz 1,72 x 1,67 m, 2017

maken
Neemt hem mee in de binnenste van
zijn zijn ziel
Maar de reis is de moeite waard
want hier
alleen hier
vindt hij de waarheid
De enige echte waarheid

De waarheid in jou
De mens reist tegenwoordig naar
andere landen
continenten
in de ruimte
Naar de maan
En daarbuiten.
maar de langste reis die iemand kan
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Claudia Westermann
Alte Schmiede 8
42279 Wuppertal
Deutschland

claudia-w@online.de

vermengen zich en zijn toch met hun
tegendeel verbonden ... .. verbonden en
daardoor niet te vinden in detail zonder
hun tegenstelling.
Daarom laat ik -naast mijn installatieswerk over het onderwerp waarheid
zien in zwart-wit.

Wat is waarheid?
Voor mij is de waarheid ongrijpbaar,
omdat er nooit maar één waarheid is.
Ik geloof dat de echte waarheid over
de waarheid is, dat we nooit zoiets als
die ene waarheid kunnen vinden!
Er zijn altijd verschillende waarheden.
Ze zijn meestal tegenstrijdig of
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Andrea Macken
Villadreef 38
1982 Elewijt
België

andrea.macken@skynet.be

“Abstracties van de waarheid
“Abstracties van de waarheid”
De
waarheid
behoort
alleen mij toe. Er is geen
waarheid.
Er is alleen
een eigen tijdsperpectief.
Moeten we de werkelijkheid
aanvaarden? Houden we te
vaak vast aan een waarheid?
Is die waarheid voor iedereen
anders?
Zo komen we bij de waarheid
in de kunst.

The truth yesterday
40 x 40 cm
Acryl mix media 2017

The truth today.............
40 x 40 cm
Acryl mix media. 2017

2 x The truth on 06.01.2017.
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The truth part 2
40 x 40 cm
Acryl mix media 2017

The truth part 1
40 x 40 cm
Acryl mix media 2017
Serien „The truth on .....“ 6 x
50 x 50 cm
Acryl mix media 2017

The truth on 01.07.2017
The truth on 29.06.17 A.M.
The truth on 29.06.17. P.M.
The truth on 01.07.2017
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Anne Mannaerts
Nieuwstraat 54
4531 CX Terneuzen
Niederlande
+ 31 (0)115 454629
+ 31 (0)6 578 008 47
www.annemannaerts.nl
annem@annemannaerts.nl

Amfibie
H 38 x L 75 x 12,5 cm

For the wasted lifes of the innocent
ijzer – glas – steen – was
40 x 25 x 16 cm

Mad Max
L 66 x H 45 x B 30 cm

Anne Mannaerts maakt assemblages.
Assemblages hebben als voordeel dat
in een beeld verschillende materialen
kunnen worden toegepast die met diverse technieken tot een nieuw geheel
kunnen worden samengevoegd.
Mannaerts maakt van dit voordeel volop gebruik. Talrijk zijn de materialen
waarmee ze haar beelden vorm geeft. Hout, metaal, rubber, touw, al dan
niet in combinatie met dierenschedels
zijn terug te vinden in haar assemblages. Ook machineonderdelen worden
verwerkt, soms ook een gebruiksvoorwerp als een toeter of een metseltroffel.
Inspiratie vindt Mannaerts in tal van

onderwerpen. Politiek, film, muziek,
het kan allemaal aanleiding zijn om
een beeld te maken.
Voor elk van haar objecten geldt dat
het geheel meer is dan de som der
delen. Veel van wat ze gebruikt is eerder afgedankt, maar tot een eenheid
gesmeed In haar assemblages, geeft
Mannaerts haar materialen een tweede leven. Zo vertelt ieder object een
eigen verhaal en ontstaat keer op keer
een nieuwe waarheid.
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Dino
H incl. sokkel 57 cm x B 44 x D 55 cm

Graaier
H 90 x B 28 x D 32 cm

Op weg….
H 61 x L 55 x B 24 cm
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Christian Ischebeck
Goethestr.19
58285 Gevelsberg
Deutschland
+49(0)173 5243965
c.ischebeck@outlook.de

Quinacridone Rose Acryl und Öl auf Leinwand 2017 80x120cm

Schülerarbeit Tusche auf Zeichenkarton 2017
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Life 200 x 70 cm
Acryl und Ölauf Leinwand 2017

Spiel 140x120 cm Acryl und Öl auf Leinwand 2017

Veritas 120x120 cm Öl auf Leinwand 2017
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Daniëlle Raspé
Bosstraat 5
1980 Zemst
België

danielleraspe@yahoo.com

Zacht boven Hard

Zacht boven Hard
betonijzer
en
100cmx60cmx40cm

Daniëlle Raspé

2010

Hoe
bewoners
van
Mechelen
beschutting zochten voor de bommen
tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Op een kriskras-eenvoudige manier
kunnen we betonijzer plooien en lassen.
Ik haakte met naaigaren lange draden,
waaraan ik zachte kippenveertjes
bevestigde en wond alles rond het
betonijzer.
Het verwrongen beton staat voor
vernieling na een bombardement,
de kippenveertjes bieden troost aan
mensen die wanhopig op zoek zijn naar
warmte en veiligheid.
Mijn Wahrheit:
Nu worden meer dan ooit mensen
geconfronteerd met bombardementen,
verwoesting, verlies, dood, vlucht...
Tijdens het maken van het werk keek
ik terug naar een ver verleden, maar
vandaag confronteert het me nog
steeds met een actuele realiteit.
Moest ik het werk opnieuw maken ik
zou het betonijzer agressiever plooien....
en ter compensatie er veel meer
pluimpjes omwikkelen...voor meer
HOOP en meer LIEFDE in de waarheid
van ons wereldbeeld.

pluimen,

°1948

Opleidingen:
tekenkunst-en aquarelopleiding in de
Portaelsschool in Vilvoorde
tekenkunst-, textielkunst- en glaskunstopleiding in de Academie voor
Beeldende Kunsten in Mechelen
16
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Elke Schlieper
Gerhart-Hauptmann-Straße 2
58093 Hagen
Deutschland
galerie-michael-schlieper@t-online.de

Wahrheit
Umwelt

Elke Schlieper

De kunstenaar Elke Schlieper werkt
zowel met acryl- als olieverf. Zij verwerkt
materialen zoals as, zand, hout, draad, gaas,
enz. Hun motieven ze ontwikkelt op basis
van het surrealisme van Salvador Dali of
de Franse (Serpan) alsook van de Duitse
Informele (Emil Schumacher) ... met zijn
eigen karakteristieke stijl en persoonlijke
karakter en symbolische taal.

1941 geboren in Itzehoe.
Woont en werkt in Hagen / Westfalen.
Artistieke opleiding bij Paul Gerhardt,
schilder en glaskunstenaar. Studies aan de
Ecole des Beaux `Arts` in Parijs met Prof
Adam. Assistent van Jean Fautrier in Parijs,
restauratie. Activiteit in de prestigieuze
galerie van Jean Couturier, Parijs.
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Wahrheit
Bedrohungen
(Gewalt)

Onze welvaart is gebouwd op zand!
(heeft betrekking op de installatie)

Zand vormt niet zomaar een coulissen
van een vakantie op het strand.
Zand zit in de mobiele telefoon oals in microchips van alle high-tech
apparaten - in wijn, in haarlak. Het wordt
wereldwijd gebruikt als bouwmateriaal.
Zand is doorgedrongen in alle kieren
van ons dagelijks leven .. - Omdat
woestijnzand niet geschikt is voor
beton, komt de zeebodem in het vizier.
Eeuwenlang verwerkt deze in glas.
Zand is alomtegenwoordig in ons
dagelijks leven, zonder dat we ons daar
echt bewust van zijn(Michael Welland:
De ecologische tijdbom).
In het zand zijn belangrijke mineralen en
metalen verborgen - silicium, thorium,
titaan en uranium (Kiran Pereira), ...
bijvoorbeeld: het vliegtuig door de
kunststof op het lichtmetalen lijf, de
motoren, de kleuren van de band.
In een vrijstaand huis zit 200 ton zand !!!

Wahrheit
Landschaft
(Gletscherschmelze)

Men zou kunnen denken dat er in de
Sahara en andere woestijnen zand
genoeg is. Maar woestijnzand is te glad
en niet geschikt voor beton productie.
Bouw groepen hebben lang zand
gedolven uit rivierbeddingen of grind
putten.

Wahrheit
Menschheit

Dit aanbod is bijna op. Zo heeft de
bouwsector haar aandacht op de
zeebodem gerichte ... een ecologische
tijdbom !!! Ondertussen verdwijnen,
bijvoorbeeld in Marokko alle stranden.
Singapore geïmporteerd - in weerwil
van alle verboden - nog steeds zand
uit de buurlanden. In Indonesië,
verdwijnen hele eilanden. In Dubai
hebben Protzbauten hun eigen
middelen uitgeput ... en importeren nu
zand uit Australië. In India, controleert
de maffia de bouwsector, ... terwijl de
eigen bevolking in sloppenwijken moet
blijven te leven. „

Wahrheit
Technik

Alle Bilder 2017
Acryl auf Papier
30 x 20 cm
unter Glas
im Holzrahmen
mit Passepartout

Fragmenten uit een tekst van Christof
Bock 2014.
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Franka Op

de

Beke

Sperwer 14
4533GL Terneuzen
Niederlande
+31(0)115 431030
+31(0)6 55190450
www.frankaopdebeke.nl
info@frankaopdebeke.nl

old factory
Olieverf op doek
140 x 100 cm

Leaka in shed
Olieverf op doek
140 x 100 cm

Op de doeken van Franka Op de Beke
zijn interieurs te zien die heel ruimtelijk ogen. Het gebruik van lijnperspectief
draagt daar aan bij, maar het is ook de
opbouw van de interieurs die de indruk
wekt dat het om grote vertrekken gaat.
Ze zijn hoog, diep, nooit simpel doosvormig of voorzien van rechte strakke
gesloten wanden. Meestal, maar niet
altijd zijn mensen afwezig. Deze kenmerken geven haar werk herkenbaarheid en eigenheid.

Tegelijkertijd zijn haar doeken onmiskenbaar geschilderd. Ook penseelvoering, kleurgebruik en toon zorgen
voor eenheid. De verf wordt meestal in
transparante lagen opgebracht. Lichte
kleuren worden gebruikt voor de vlakken, donkerder kleuren om de vormen
te accentueren.
Inspiratie voor haar interieurs haalt Op
de Beke vaak uit foto’s. Ze kiest ze uit
kranten of tijdschriften, of ze maakt ze
zelf. De foto’s dienen als vertrekpunt.
Wat telt is het proces van het schilderen. Gaandeweg dat proces creëert zij
haar waarheid.
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The show must go on
Olieverf op doek
180 x 150 cm
Afterparty
Olieverf op doek
180 x 150 cm
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Frans Kegels
Westdam 65
4551 GC Sas van Gent
Niederlande
+31 (0)115 452323
+31 (0)639393936
www.franskegels.com
beelden@franskegels.nl

Separation hurts
hout – brons
60 x 47 x 18 cm

Don’t waste my time
brons – glas – bladkoper
h 37 x b 27 x d 16 cm

Frans Kegels maaktvrijstaande beelden.
Na een opleiding tekenen, schilderen
en zeefdrukken, richt hij zijn aandacht
op het conserveren en restaureren
van aardewerk en porselein. Vooral
dankzij het restaureren ontwikkelde
hij een gevoel voor ruimtelijke vormen
en vormgeving. In zijn vrije werk is
aardewerk en porselein vervangen door
brons en glas. De doorzichtbaarheid
van het laatste materiaal is voor Kegels
heel belangrijk. Het is een element dat
bij ieder ander materiaal ontbreekt.
Hij combineert verschillende soorten
glas (in zand gegoten vormen,
handgetrokken staven of optisch glas)

met brons en ook wel cortenstaal om
een nieuwe beeldtaal te ontwikkelen.
Daarnaast heeft hij in een aantal
beelden die hij heeft geselecteerd voor
de expositie in het Industriemuseum,
ook hout gebruikt. Soms ook duiken in
het werk teksten op. Bijna al zijn werken
zijn unica.
Zijn onderwerpen zijn zijn eigen
ervaringen; geen weergave van een
waargenomen werkelijkheid maar van
een ervaren werkelijkheid. Waarheid is
altijd persoonlijk.
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Waste
ijzer . glas . gepigmenteerde was . hout . alkyd verf
150 x b 57 x d 57 cm

For the wasted lifes of
the innocent ijzer.glas
.steen .was 40 x 25 x 16 cm

Please, listen to my story
hout – glas – ijzer – prikkeldraad
85 x 60 x 35 cm

23

Glenn Priester
Oostlangeweg 9
4513 KB Hoofdplaat
Niederlande
+31 (0)117 340348
+31 (0)6 53491089
www.acid-test.nl
glenn.priester@planet.nl

Luchtlandschappen, diverse metalen,
200 x 15 cm
Staarten,
moerbeiblad,
lengte circa 60 cm

Zeeluchtlandschappen
moerbeiblad op linnen
Diameter per stuk 20 cm

reflecties van zijn kijken naar lucht, land
en zee. Zo contrasteert het materiële
tastbare aspect van zijn beelden met
het immateriële, ongrijpbare karakter
van het Hollandse weer. Voor Priester is
het een steeds onlosmakelijk verbonden met het ander. Werkend in WestEuropa en geboren in Azië, lichaam en
geest, vorm en inhoud, welke waarheid
laat je zien?

Ook al is er in veel van zijn werk sprake
van abstrahering, volledige abstractie
is nagenoeg afwezig. Goed beschouwd refereert Glenn Priester aan de traditie van de landschapsschilderkunst
zonder gebruik te maken van traditionele middelen. De werken die Priester
exposeert ogen als autonome vormen,
en zijn dat in zekere zin ook, maar het
zijn ook steeds beelden van een landschap. Priester’s behoefte om op een
andere manier het landschap te waarderen, komt onder andere tot uitdrukking in zijn Lucht-Zeelandschappen.
Beelden van wolken en water, “gevangen” in schalen en kommen als directe
24

Zeeluchtlandschappen
waterverf op canvas
diameter 30 cm

Diverse zeeluchtlandschappen
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Hans Oosterom
Kerkstraat 19
4311 BB Bruinisse
Niederlande
+31(0)111 851646
+31(0)6 54935805
www.hansoosterom.com
hans@hansoosterom.com
digital creations

Dansen in te
ijle lucht

Scherpe gedachten

De werken die Hans Oosterom
speciaal maakte voor de expositie
in het Industriemuseum zijn kleurrijk
en vergaand geabstraheerd of zelfs
geheel abstract. Zijn gereedschap is
de computer. Daarmee creëert hij zijn
beelden, in een creatief proces dat
overeenkomt met dat van kunstenaars
die meer traditionele technieken
hanteren.
In de serie werken die Oosterom toont
hangen taal en beeld sterk samen. In
elk van de voorstellingen is een tekst
leesbaar, Om ze te lezen moet moeite
worden gedaan. De woorden lijken weg

te zinken in de achtergrond. Zo wordt
de aandacht vastgehouden en geeft
de inhoud zich niet snel prijs. Taal als
uitdrukkingsmiddel van emoties heeft
voor Oosterom zeker kwaliteit, maar
wel tot aan een bepaalde grens. Als
de emotie te groot of te zwaar wordt
verliest de verbale communicatie
aan betekenis. Vanuit dit besef begon
Oosterom aan het verbeelden van zijn
eigen teksten. Het is zijn invulling van
de waarheid.
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Vo0r Babel
Hier kunnen slechts drie van de
17 afbeeldingen van de expositie
getoond worden.
De inhoud van de beelden is
terug te voeren tot de vraag wat er
mogelijkerwijs was vooraf aan „In
den beginne was het woord“ (zoals
in het bijbelboek Johannes wordt
geschreven). In andere culturen en
filosofien noemt men vaak de klank
„AUM“.
Zo‘n klank hoeft zich niet per sé te
voegen in het veld van woorden
dat ik al ken en geeft daarmee een
grotere vrijheid van interpretatie.
Wat er voor het woord was is een
open vraag, maar het kan heel goed
beweging zijn of beelden of klank, of
meer algemeen: kunst.
Zo‘n 20 jaar geleden schreef ik een
aantal uitspraken op over woorden,
maar koesterde nog altijd de wens om
de gevoelens die aan de uitspraken
ten grondslag lagen te verbeelden.
In mijn beelden verzinken de teksten
vaak in de achtergrond, nauwelijks
nog leesbaar, maar nog steeds
voelbaar. En die andere tekst „in den
beginne....“ is in de achtergrond nog
steeds aanwezig.
Er gingen maar liefst 20 jaren
overheen voordat het me lukte de
teksten in beeld te brengen. Zo
moeilijk is het kennelijk om mijn
gevoel ander uit te drukken dan in
taal.
De huidige beeldcultuur helpt
daaraan niet. Ze beperkt zich
voornamelijk tot het met Nikon- en
Canonachti beelden en mobiele
snapshots vastleggen van wat
buiten ons is. Het zal nog lang duren
voordat ons innerlijk beter in beeld
kunnen uitdrukken.
Alle 17 beelden van mijn zoektocht
zijn met de daarbij horende
uitspraken in het boek „Voor Babel“
verschenen tesamen met nog wat
inzichtsvolle citaten.
Ieder beeld is uitgevoerd in hot
pressed aluminium 20 x 60 cm, op
achtergrond 35 x 80 cm.
Woorden uit het hart
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Heidi H. Kuhn
Wichterichstr. 16
53177 Bonn
Deutschland
heidi.kuhn@gmx.de
www.web-heidikuhn.de

Brief zum Anfassen
Mixed Media
110 x 90 cm, 2016

Geboren in 1939 in Schlüchtern / Hesse,
3 dochters, woont en werkt in Bonn, studeren met R. Viva, Prof. A. L.Garda, Prof. R.
Schmitt, Prof. M. Lüpertz 2003-2017 zomeracademie, masterstudent.

Tentoonstellingen in galeries, musea en
kunstverenigingen in Tsjechië, Polen,
Frankrijk, Duitsland en Afrika: Gambia, Kenia
Nationaal Museum Nairobi en Soedan.
Docent in het volwassenenonderwijs,
werkzaam als jurylid en curator.

Lid van de BBK, GEDOK, IKV Internationale
kunstenaarsvereniging, kunstenaarsgroep
Kunst X 4, Frauenmuseum.

Werken in publieke en particuliere collecties in binnen-en buitenland.
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Wo landet die Mail?, Mixed Media, 110 x 90 cm, 2016

Ik ben al een aantal jaren bezig geweest
met de vele verzamelde brieven van onze
vrienden en familieleden. Sommige exemplaren hebben al een eerstelocatie gevonden in collages. Als ik oude brieven lees,
worden de schriftgeleerden tot leven gebracht, ze komen uit mijn onderbewustzijn
terug. Het papier, het schrijven, de keuze van woorden, alle zintuigen worden
aangepakt.

Nu kijk ik elke dag de e-mails in mijn iPad.
Mijn handen voelen geen verschil, mijn
ogen zijn niet aan het schrijven, ik vlieg snel
over de tekst, antwoord en het bericht is
verwijderd. In mijn antwoorden maakt mijn
iPad harde woordvoorstellen, dus brieven
letter achtige letters. In mijn foto‘s herken ik
deze verschillen in beide typen berichten.
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IrmaVerdeyen
Zaventemsesteenweg 7
1831 Diegem
België
+32 (0)477 28 90 18
irma.verdeyen@telenet.be
www.artfriends-kunst.be

Irma Verdeyen		
°1945 (B)
Schilderkunst Portaelsschool Vilvoorde.
Mijn werken ontstaan vooral door
aanvoelen en kijken, met gedrevenheid
vanuit mijn ziel en ratio, vanuit wie ik
ben. Lelijkheid en schoonheid, waanzin
en werkelijkheid, de rijkdom van de
leegte omgezet in beweging en kleur …
alles krijgt een plaats op mijn doeken …
op het gepaste moment.
Voor deze tentoonstelling heb ik rond
“Mensen op de vlucht” gewerkt.

De
vluchtelingen
zijn
alom
tegenwoordig. Ze zijn verweven in ons
straatbeeld, duiken op in tunnels en
parken. Alle rassen en kleuren maken
er deel van uit.
Deze realiteit is een zuivere waarheid.
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‘Mensen op de vlucht’ (2017)
4 schilderijen (b:80 x h:120 ) acryl op doek gepresenteerd op een metalen staander met vierkant
bovenvlak van 80x80 cm
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Ive Van den Bossche &
Stationsplein 35
9500 Geraardsbergen
België
ivevandenbossche@hotmail.com
jacqueline.vander.elst@telenet.be

Ets 1, 2
(mezzotint)
zonder titel 2017
50 cm x 50 cm

Ets 3
gemengde techniek
Ets 4
(mezzotint)
beide zonder titel 2017
50 x 50 cm

Ets 5, 6
(gemengde techn.)
zonder titel 2017 50 x 50 cm

Kunstenaarsduo:
Ive Van den Bossche
Jacqueline Vander Elst

het atelier van beeldhouwer Xavier
Parmentier te Lessines
“Onze scheppingskracht liegt nooit. “
“Is it safe?” 1, “Is it safe?” 2 , “Is it safe?”3
“Waarheid 1 “, “Waarheid 2 “ , “Waarheid
3”
Enerzijds geeft onze aarde ons op het
eerste zicht een safe onderkomen
in dit universum…. Zoals een kind
in de baarmoeder, voelen we ons
ogenschijnlijk in een veilige cocon.

° 1950
° 1948

Beiden
volgden
verschillende
opleidingen aan de Portaelsschool
voor Beeldende Kunsten te Vilvoorde
en zijn lid van de Kon. Portaelskring
te Vilvoorde en van de kunstkring
“Curieus” te Geraardsbergen.
Jacqueline was ook werkzaam in
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& Jacqueline Vander Elst

Anderzijds is de realiteit anders
en
worden
we
voortdurend
geconfronteerd met dreigingen van
buitenaf.
De waarheid is dan ook dat we zelfs
in deze cocon ons hele leven lang
alert moeten blijven voor een wereld
bol van tegenstellingen: oorlog- rust,
wraak- mededogen, ziekte of pijn –
liefde ….
Of zet ze ons op een verkeerd been
en wordt alles een grote leugen? Of
lopen “waarheid” en “leugen” niet
regelmatig in mekaar zoals de holle
structuren die wel eens “bol” durven
te worden en/of vice versa…. Wat
met de ruwe materie die
o o k
verlangt “glad” te zijn?… Is dat waar? Is
dit onwaar? Vertwijfeling!
Die voortdurende zoektocht naar een
evenwicht tussen “het onafgewerkte”
en “het perfecte” is een steeds

weerkerende krachtlijn in ons bestaan
en in een creatief proces.
Attentie! De (On-) Waarheid is in
aantocht! Of toch niet?
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Maarten van Noort
Columbusstraat 37
2561 AB Den Haag
Niederlande
+31(0)70 3636537
mnoort@xs4all.nl

À Claude Lorrain 01
mixed media
21 x 30 cm.
2016

À Claude Lorrain 02
mixed media
24 x 30 cm.
2016

À Claude Lorrain 03
mixed media
21 x 30 cm.
2016
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Maarten van Noort toont in het
Industriemuseum
landschappen
van anderen. Reproducties van het
werk van meer of minder bekende
landschapschilders vormen voor hem
het uitgangspunt voor nieuw eigen
werk.
Deze
door
anderen
gemaakte
landschappen idealiseert hij door ze in
voorkomende gevallen te ontdoen van
alle niet-landschappelijke elementen.
Mensen, boten, huizen en dergelijke
worden zodanig overschilderd dat
alleen een vergelijking met het origineel
duidelijk maakt dat er sprake is van een
nieuw, tijdlozer landschap.

À Jean-Baptiste Corot 01
mixed media 28 x 32 cm. 2016

Tegelijkertijd is dit overschilderen niet
de essentie van zijn werk. De illusie
dient ook te worden gerelativeerd.
Schilderkunst die met artistieke
middelen een beeld oproept dat kan
worden ervaren als een getrouwe
weergave van de werkelijkheid
staat tegenover schilderkunst die
zichzelf niet ontkent. Het werk is niet
af als het landschap overtuigend
is weergegeven, het is af als beide
aspecten zichtbaar met elkaar in
evenwicht zijn. Tussen werkelijkheid
en wat wordt weergegeven staat de
maker met zijn eigen waarheid.
À Jean-Baptiste Corot 02
mixed media 27 x 32 cm. 2016

À Anthony van Dijck 01
mixed media 45 x 58 cm 2016

À Jean-Baptiste Corot 03
mixed media 30 x 41 cm 2017
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Maria Bemelmans
Kerkstraat 106
6439 AT Doenrade
Niederlande
+31(0)464428027
maria.bemelmans@home.nl
www.mariabemelmans.com

Maria
Bemelmans
werkt
met glas gecombineerd met
materialen, zoals steen, hout,
metaal, zeep, mixed media,
objets trouvés en mediums als
beweging, licht, geur en geluid.
Haar werk is multidisciplinair,
experimenteel en gelaagd,
zowel in materiaalgebruik als in
betekenis.
Haar inspiratiebronnen zijn de
intersecties tussen mensen, natuur,
micro- en macro-universum, culturen,
filosofie, psychologie, wetenschap,
technologie en architectuur. Ze stelt
vragen naar het Zijn en onderzoekt
het spanningveld tussen het visuele
en het weten en tussen het weten
en voelen. Uit beeldend onderzoek
en experiment met materialen,
technieken, systemen en structuren
ontstaan nieuwe combinaties in tijd,
materie en ruimte. Zij kiest transformatie
versterkende materialen om
reflecties en uitwerking van de
idee vorm te geven. Zo ontstaan
haar sculpturen, assemblages,
site
specifieke
installaties,
tekeningen, schilderijen, fotoís
en videoís. Installaties zijn
onderhevig aan verandering en
groei, door gebruik van oude
elementen en toevoegen van
nieuwe
componenten;
een
vleugje van het grotere geheel.

COLOUR FIELD | 2017
Bodeninstallation
variabler Größe

We leven in een wereld, waarin
alles continue verandert. Voor ons
allen een uitdaging om de dagelijkse
realiteit in een ander perspectief te
zien. Edwin A. Abbott demonstreert in
zijn boek „Flatland“ dat „Werkelijkheid“
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een relatief begrip is
en maakt het begrip
van
extradimensies
aanschouwelijk. Ludwig
Wittgenstein besluit zijn
diepgaand
onderzoek
naar de „Werkelijkheid“
in „Tractatus logicophilosophicus“ met zijn
beroemde
uitspraak
„Waarover men niet
spreken kan, daarover
moet men zwijgen“.
Glas daagt uit om
steeds opnieuw ervaren
en
herontdekt
te
worden. Het geeft de
mogelijkheid om ruimte
in ruimte weer te geven,
waar kwetsbaarheid en
bescherming gelijktijdig waarneembaar
worden. Waar grens en verandering,
licht en schaduw, maat en verhouding,
reflectie en absorptie, zwaartekracht
en luchtledigheid, klank en stilte van
belang zijn.

OBJETS TROUVÉS NOTES | 2009-2017
H. 160 x B. 27 x T 0,4 cm (4 x hängend im Raum)
Solar Foto auf mdf und Solar Foto an den Fenstern

Woont en werkt in Doenrade | NL
•

•
•
•
•

MA Master of Arts in European Arts
& Cultures, Montfort Art University
Leicester (UK), Universidad del Arte
Granada (ES), Fontys University of
Professional Education Tilburg (NL)
Glass Art, IKA Mechelen (BE)
Institute Architect/Art Development,
Maassluis (NL)
BA Bachelor of Fine Arts & Design,
Maastricht Academy of Fine Arts &
Design (NL)
BA Bachelor Pedagogic & Philosophy
University Nijmegen (NL)

Nationale en internationale residenties,
solo- en groepstentoonstellingen.
Werken zijn opgenomen in privé- en
bedrijfscollecties.

OCEAN OF POSSIBILITIES | 2010
H. 140 x B. 40 x T. 1 cm (3 x Glasscheiben,
3 x Flußstein) Schleifen und Sandstrahlen
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Martin Wink
Koningin Emmalaan 29
2264 SJ Leidschendam
Niederlande
+31(0)655163291
+31(0)703202633
www.martinwink.nl
mwink@casema.nl
info@martinwink.nl

Landschap, eitempera en grafiet op paneel. 120 x 160 cm
Op de ondergrond een fijn raster in potlood, als verwijzing naar de gemaaktheid, regelgeving, coördinaten, platschema’s, enz. Bij deze landschappen staat de horizon verticaal. Het gevolg is dat het werk niet als
landschap herkend wordt.

Voor Wink bestaat het natuurlijke
landschap niet meer. Het landschap
in
een
dichtbevolkt
land
als
Nederland is altijd decor. Het is door
mensen bedacht, geregisseerd en
vormgegeven. En juist omdat het
landschap om ons heen zo kunstmatig
is, leent het zich voor een artistieke
verbeelding. Het levert elementen
op die nieuw zijn binnen het genre.
Wink verwerkt ze, soms heel duidelijk,
soms meer verborgen, in tekeningen,
schilderijen en ruimtelijk werk. In
zijn meer recente werk is de directe
verwijzing naar het geregisseerde

landschap echter langzaam aan
het verdwijnen. Vaak maakt hij gebruik
van losse landschapselementen of
voegt hij zelfstandige landschapsdelen
bijeen. Dit is bijvoorbeeld te zien in
de ruimtelijke beelden die hij in het
Industriemuseum toont. Hoewel Wink
zijn landschappen soms vergaand
abstraheert, zijn ze bijna altijd
gebaseerd op wat hij werkelijk heeft
waargenomen. De beschouwer hoeft
dat niet te zien. Wat waarheid is blijft in
het midden.
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landschap
Gietijzer in drie delen
48 x 25 x 18 cm.

Landschap
Gegoten aluminium in
25 delen 140 x 34 x 1,7 cm.

landschap
Gietijzer in drie delen
49,5 x 25 x 17,7 cm
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MichaelSchlieper
Breslauer Str. 16
58339 Breckerfeld
Deutschland

galerie-michael-schlieper@t-online.de

Clap hands, here comes Charlie
aus der Serie „Wahrheit“
Fotografie 2013
30 x 53 cm

In „Clap Hands! Here comes Charly“ hier komt Charly „(boven) is een waarheid zonder
hoop: een kleine centrale figuur is onvermijdelijk blootgesteld aan de botsende handen
van een overweldigende man.
„Sofa Bild“ toont een paar, blijkbaar ouder. Starr, zonder hoop, zonder toekomst, kijken ze
vanaf de bank naar de kijker.
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Die Wahrheit der Kunst liegt
im Leid, das sie birgt
John Updike

Sofa-Bild
aus der Serie „Wahrheit“
Fotografie, 2013
30 x 43 cm

„Die Gaffer” (Crash Babies)
aus der Serie „Menschenbilder“
Fotografie, 2013
ca. 40 x 70 cm

„… die Narren kommen”
aus der Serie „Menschenbilder“
Fotografie, 2013
60 x 86 cm

Der kleine Blumentopf” (Vanitas)
aus der Serie „Wahrheit“
Fotografie, Born 2013
einschl. Rahmen: 48 x 57 cm
Drown In My Own Tears. I - III
Triologie der Serie: „Traurige Wahrheiten“
Fotografien, 2013
je 40 x 60 cm (ohne Rahmen)
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Myriam Bruls
Vereeckenstraat 67
B1820 Melsbroek
België
www.myriambruls.com
myriambruls@gmail.com

Myriam Bruls

°1958 (B)

Werkend lid en bestuurslid
van de Portaelskring (B) en
werkend lid van Kunstraum
(D)

Maria Magdalena

lichamelijke
integriteit,
concreet
bijvoorbeeld over de hedendaagse
problematiek rond prostitutie, uitbuiting
van vrouwen en vrouwenhandel. Cfr.de
terreur in de Ierse Magdalenakloosters,
waarvan tot in 1996 de “gevallen”
vrouwen en het culpabiliseren en
mishandelen van jonge meisjes/
vrouwen een normaal gegeven was.
Welke waarheid werd er hier nageleefd?

Maria Magdalena, de prostituee en/of
de ‘apostola apostolorum’?
Maria Magdalena is een vrouw die
nog steeds tot verbeelding spreekt.
Doorheen de geschiedenis werd ze
een gevallen vrouw, boegbeeld voor de
(boetvaardige) zondares en prostituee.
En toch krijgt ze ook de titel ‘apostola
apostolorum (apostel tot de apostelen)’.
Spreken beide interpretaties elkaar niet
tegen? Wie was Maria Magdalena nu
eigenlijk? Wat is hier de waarheid?
Of was Maria Magdalena de vrouw van
Jezus? Spreken de beelden van deze
ambivalente figuur niet meer tot de
verbeelding dan het loutere zoeken
naar de historische feiten?
Of anders gezegd : Willen we de
waarheid weten? En welke waarheid
dan?
‘Noli me tangere’ daagt ons uit om
na te denken over beeldvorming
over vrouwen en over respect voor

Bewerkt naar bron: KU Leuven - Faculteit
Theologie & Religiewetenschappen
Thomas © 2002 – 2017

Mixed media en geitenvellen (75 cm x
60 cm x 50 cm)
Deze Maria Magdalena gaat gebukt
onder de talloze beweringen,(on-)
waarheden en verantwoordelijkheden
die haar door de eeuwen heen
toegewezen werden in gedachten, in
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woorden, in geschriften en in de vele
interpretaties van haar identiteit.
Jammer maar we zullen de waarheid
van de ware authentieke Maria
Magdalena nooit meer kennen.
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Nadine Decock
dr Hemerijckxlaan 7
B 1850 Grimbergen
België
decocknadine@yahoo.com
www.artfriends-kunst.be

Anno 2053
Vilvoorde aan Zee 2017
mixed media

Nadine Decock 		
°1953
‘Groot gebracht’ te Blankenberge.
Woont nu te Grimbergen en voelt zich
in beide bergen thuis. Ze was als kind
reeds op zoek naar de ontbrekende
schaduw, houdt van experimenteren
met allerlei materialen.
Volgde
de
volledige
opleiding
schilderkunst aan de Portaelsschool
te Vilvoorde en is er momenteel de
opleiding beeldhouwen aan het volgen.
Lid van de Koninklijke Portaelskring

Vilvoorde, van Artfriends, van de
Koninklijke Kunstkring StrombeekBever en van de Blankenbergse
kunstenaars.
Als kind was ik reeds op zoek naar
de ontbrekende schaduw, ik hou van
experimenteren met verf, met allerlei
vormen en materialen.
Voor deze tentoonstelling ben ik voor
de volgende installatie gegaan.
Het futuristische plaatsnaambord al
aangetast door zure regen, een reeds
44

achterhaalde waarheid?
Als
we
de
klimaatnegationisten
moeten
geloven eerder een uit de
lucht gegrepen verzinsel. Of
een ‘alternatieve waarheid’
misschien?
We made the world small
again!
De Belgische vlag prijkt op
de Baraque Fraiture, een
klein eilandje nu, nog niet zo
lang geleden ons gezellige
Belgenlandje. Samen met
heel wat andere landen het
nieuwe Atlantis.
Voor deze installatie heb ik
o.a. gewerkt met een stuk
uit het onlangs gerenoveerde staketsel van Blankenberge, met polyesterpapier
en MDF-platen. Diverse quotes over ‘waarheid’ worden door de golven gedragen.
De naamborden zijn aan
een
metalen
staander
bevestigd.
Een portret van president
Trump wordt ook in het
geheel verwerkt.
We zullen ‘met zijn allen’
op deze aardbol heel hard
ons best moeten doen om
dit niet tot een keiharde
waarheid te laten uitgroeien…
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Natacha Dimovska
Vlierkensstraat 77
B 1800 Vilvoorde
België
www.natachadimovska.wordpress.com
Natacha.Dimovska@telenet.be

Carica ficus

8 kaders
mixed media
23 x 23 cm

Caricapapaya

met meerdere geslachten en planten
die zich verenigen voor de voortplanting. Bloemen die openstaan voor stuifmeel waar je zomaar over heen loopt.
Ze bindt en verbindt tot er een nevel
van indrukken overblijft. Fragmenten,
bewerkte flarden werkelijkheid en nevels uit een droomwereld.

Natacha Dimovska
Voor het ensemble PLANTENLIEFDE
heeft Natacha Dimovska zich laten inspireren door Michael Allabys boek de
naakte waarheid over het seksleven
van planten.
Het ensemble bestaat uit kleurrijke draden van liefde die het leven omspannen. Met naald en draad dwingt zij
de toeschouwer mee te gaan in haar
leefwereld. Vertrekkende van de platenwereld toont zij haar waarheid over
verlegen planten vol gemene streken.
Open en gesloten huwelijken. Planten
46

Neurada procumbens

Orchid

Rhizanthella slateri

Rhizanthella gardneri

Taraxacum aggregatus

Viola
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Norbert Kramer
Grünewaldstraße 7
58285 Gevelsberg
Deutschland
www.norbert-kramer.de/medienkunst
norbert.kramer@arcor.de

„Wahrheit = Wirklichkeit? / Wirklichkeit = Wahrheit?“
„Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar.“ (Ingeborg Bachmann)

leven nemen zonder te denken aan wat er
achter zit? De foto‘s tonen voorwerpen of
landschappen uit het verleden, die vervolgens besloten hebben over leven en dood.
Dit is vandaag niet meer aanwezig in onze
gedachten. Is het echt gewoon een mooie
wandeling? Alleen een bezoek aan een
gebouw?

Zien we de realiteit? Weerspiegelen onze
ogen werkelijkheid echt? Is deze realiteit
ook waarheid? Perceptie is een illusie. De
verwarring van waarheid, werkelijkheid en
realiteit met de illusie in het hoofd is duizend jaar oud!
De kunst is er om de waarheid te vertellen,
zodat zijn ogen openstaan. Ze wil de blind
zien. Maar hoe zie je wanneer anderen niet
kunnen zien? Herkennen we de waarheden in de kunst?

Ook vervreemd landschap heeft een nauwe blik en meditatie nodig om het met de
werkelijkheid te verzoenen. Laten we deze
realiteit realiseren. Iedereen moet voor
zichzelf proberen.

Illustraties van de realiteit zijn alleen realiteit in onze gedachten. Wij maken ze zelf of
weigeren ze. De kunstwerken kunnen het
terugbrengen uit onze gedachten en daarmee een subjectieve realiteit worden.
In de voorwerpen vinden we ons dagelijks
leven weer. Zien we ook het dagelijks leven
van degenen die deze objecten hebben
geproduceerd? Kunnen we ons dagelijks

Görlitz-In der Aue
120 x 45 cm
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Schneelandschaft
100 x 75 cm

Sandabbruch
120 x 40 cm

Das ist kein Fisch 1
60 x 25 cm

800 km Triptichon
3 x 60 x 45 cm
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Reinhard Dedecek
Plessenweg 31
58256 Ennepetal
Deutschland
r.dedecek@magic-point.net

FORBIDDEN
Print of Photo
Canvas-2017
120 x 80 cm

GOLD
Print of Photo
Canvas-2017
120 x 80 cm

Reinhard Dedecek laat de standpunten
van de naburige stad Dortmund zien
op ‚Waarheid‘. Dit zijn dagelijkse standpunten, die men van de bezoeken van
de stad weet te weten. Kijkend naar
de foto‘s naderbij realiseert men echter dat de standpunten van de gefotografeerde plaatsen niet overeenkomen
met de beelden, die een geheugen in
het hoofd heeft.

dimensie, die ook een nieuwe waarheid
bevat. De combinatie van zwart-wit en
kleurfotografie, evenals het effect van
duisternis en licht, ondersteunen de afbeeldingen. De indruk van een plein of
een straat is niet uitgeput in objectief
representatieve objectiviteit. Iedereen
ziet zijn omgeving subjectief. De foto‘s
laten de kijker geen illusie zien, maar
de ‚waarheid‘ die de fotograaf wil en wil
overbrengen.

Door meerdere foto‘s, kleurmodulaties
en transparanten te plaatsen, krijgen
de afgebeelde motieven een nieuwe
50

U
Print of Photo
Canvas-2017
100 x 75 cm

Nightmare
120 x 80 cm
Print of Photo
Canvas 2017

Shadow
120 x 80 cm
Print of Photo
Canvas, 2017
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VeerleSteurs
Hendrik I lei 124 A
B 1800
Vilvoorde
België
veerle.steurs@telenet.be

“Das Feuer der Lüge”
gerecycleerd karton
15 delen 75 x 53 cm
2017

In het vuur
van de leugen
brandt de
waarheid
op tot enkel
de leegte
achter
blijft.

Veerle Steurs		
°1971 (B)
Gewezen docent grafiek en huidig
waarnemend
directeur
van
de
Portaelsschool in Vilvoorde (B).
Bestuurslid en werkend lid van de
Koninklijke Portaelskring Vilvoorde (B)
Het geëxposeerde werk ‘het vuur van
de leugen’ werd in functie van het
thema ‘waarheid-truth‘ geconcipieerd

en uitgevoerd.
Het beeld werd in 15 staten in karton
gebrand : naarmate het beeld groeit
verdwijnt de materie. De toenemende
complexiteit van de leugen lost de
waarheid op in leegte.
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Werner Kollhoff
Willringhauser Str. 147
58256 Ennepetal
Deutschland
+49(0)2333 9841718
wernerkollhoff@web.de
www.kunstraum-en.de

Tekst bij de installatie «Spiegel»
De spiegel symboliseert narcisme, zelfkennis, wijsheid, ijdelheid en waarheid.
Spiegels die niet glad zijn, vervormen
het beeld - ze tonen vervormingen of
onwaarheden.
Onze huidige samenleving wordt op vele
manieren bedreigd door ‚un‘-waarheden, of door valse beelden, valse berichten, enz. Sommige voorbeelden worden in
mijn werken voorgesteld.

Geboren in Essen in 1955, woont en werkt
in Ennepetal, is sinds 1993 werkzaam in
freelance, vooral met acrylverf achter glas.
Curator van tal van kunstprojecten, zoals
grotkuns EN en natuurkuns EN.
Voorzitter van Kunstraum-NL e.V.
Geselecteerde tentoonstellingen en tentoonstellingen (vanaf 2001)

Kunstakademie de RHOK, Brussel (B)
«Afghanistan», bazonale 3, Weimar
«InArteFaktum», 2012, Encounter of
Belgian & Duitse kunst, Ennepetal industrie museum
«Road Van Water», 2013 Vilvoorde (B)
«Dansen, dansen, dansen ...», Nieuwe foto‘s 2014, Galerie Lauth, Ludwigshafen
«Stolen momenten», Michael Schlieper en
Werner Kollhoff, 2015, Hagen
«12 kamers», Communautaire tentoonstelling, Huis Boenhoff, Weer, 2016

Secta Studios, Nottingham (GB)
Festival d ‚Art, Calvinet (F)
Art flow wupper 2003,
Art River Wupper e.V., Wuppertal
Transparantie - Tussen de stoelen, 2009,
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Wolfgang Zachow
Schnabeler Weg 29
58256 Ennepetal
Deutschland
+49(0)233375888
wozart@t-online.de
www.wozart.de

Am Ende der
Wahrheit I + II
mixed media
je 70 x 70 cm, 2017

misleidend en manipulerend. De waarheid wordt geofferd aan het eenzijdige
voordeel.

Wolfgang Zachow
Geboren 1947 in Schwelm, woont en
werkt in Ennepetal
1968-1972 Studeerde communicatietechniek in Keulen
Tot 1999 Dipl.-Ing. Bij de DBP / Deutsche
Telekom AG
Cursussen voor grafisch en schilderij
Sinds 1984 zelfstandig werk als schilder en tekenaar
Tal
van
individuele
en
groepsuitstallingen
Sinds 2014 lid van Kunstraum - NL e.V.

Met een toename van de hoeveelheid
informatie en de distributiekanalen
evenals de
Omdat een enkele persoon in staat
is om invloed te krijgen als informatiebron wereldwijd, wordt het steeds
moeilijker om de waarheid en de leugen te herkennen.
Het aantal bronnen waaruit informatie qua tendenz dezelfde inhoud bevat, is echter niet meer een indicatie
van de waarheidsinhoud, maar dergelijke informatie kan enorm worden
gegenereerd door machines (computerprogramma‘s, „sociale bots“) met
schijnbaar verschillende oorsprong.

Over ‚TRUTH‘
voorwoord
In tijden van sociale, technologische en
geopolitieke veranderingen is informatie een belangrijke factor in participatie
in democratische processen.
In het kader van commerciële of
machtspolitieke
belangen
wordt
deze informatie vaak eenzijdig of verkeerd voorgesteld, of zelfs opzettelijk
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Over de werken

Symbolisch in de werken 1 en nr.2 (aan
het einde van de waarheid i en ii) wordt
gespeeld met de valentie van informatie met een berichtkarakter, dat blijkbaar bruikbaar is van „serieuze“ naar
„shitty house parole“. De kleuraccentuatie helpt niet in een handige classificatie, maar benadrukt dat het effect
van de verpakking van een bericht niet
wordt onderschat.
Het vinden van de waarheid is altijd een
moeilijke zaak geweest.
Maar ‚een korrel der waarheid‘ zou vermoedelijk aan enige informatie kunnen
worden toegeschreven.
Irgenwo ein Kõrnchen Wahrheit
Holzkiste, Sand, Utensilien
16 x 35 x 29 cm, 2017

Of in mijn werk nr.3 (een korrel van
waarheid) eigenlijk de „korrel van de
waarheid“ wordt erkend?
Het concept van ‚nep nieuws‘ heeft
zich manifesteerd met de veelheid
van valse of vervalsde berichten in de
‚sociale netwerken‘. Typisch voor de
verspreiding
Dit nep nieuws is de smartphone en
dus de mobiele radio en zijn opvallende mobiele masten. Ik verhoog de mobiele telefoonmast naar het symbool
van het nep nieuws in mijn werk nr. 4,
naar de ‚neptoren‘.
Mijn werk nr.5 (Guardian of Truth) behandelt het gevaar van censuur en samenhang. De visie van een totaal surveillance en manipulatie met het gebruik van
gezichtsherkenning en mentale analyse software, met de bedoeling elke afwijking van de conformistisch gedrag
te bestraffen en om ze te brandmerken
als onwaar actie leidt tot een controle
machine die eufemistisch
‚Guardian of the truth‘.

FAKE NEWS TOWER
Kupferdraht
100 x 10 x 10, 2017
Wächter der Wahrheit
Holz, Utensilien
200 x 30 x 30 cm , 2017
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Pierre Bogaerts
E.Blondiaustraat 17
B 1800 Vilvoorde
België
+32(0) 472 756 255
fa562764@skynet.be

MEINE WAHRHEIT IST IN
DER LEERE ZWISCHEN
DEN SÄULEN NICHT
VORHANDEN
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Einen besonders großen Dank an:

Wir danken folgenden Sponsoren für Ihre Unterstützung:

Holländern

e
b
e
n
d
e
r

Wa h r h e i t
Eröffnung am
von			
Öffnungszeiten:
			

01.09.2017 um 18 Uhr
01.09 bis 24.09.2017
Fr. u. Sa. 17 - 19 Uhr 		
Sonntags 11 - 13 Uhr

Bergstraße 32, Ennepetal
Begleitend zu der Hauptausstellung im IndustrieMuseum zum Thema Wahrheit, stellen sieben
holländische Künstler im Kunstraum Ennepetal
ihre Werke aus.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

