AUTHENTICITEIT OORSPRONKELIJKHEID WAARACHTIGHEID

ETAPPE 1 •••• 20 MAART T/M 24 APRIL 2016

NIEUWE TENTOONSTELLINGENREEKS BIJ
Van maart tot september 2016 is er een bijzondere expositie te zien bij galerie Espace Enny in Laag-Keppel. Er is namelijk
voor de vorm van een tentoonstellingenreeks gekozen. In drie etappes wordt werk van ruim vijftien kunstenaars getoond.
Voor de keuze van hun werk zijn de volgende themawoorden aangehouden: uniciteit, authenticiteit, oorspronkelijkheid en
waarachtigheid. Telkens ziet u verschillende kunstenaars exposeren die duidelijk een eigen stijl hebben, maar van wie het
werk ook goed bij elkaar past. Daarnaast blijven er steeds één of twee werken per kunstenaar achter, voor het afsluitende
overzicht waarin alle exposerende kunstenaars een plaats krijgen. Dat overzicht is te zien van 3 juli t/m 3 september 2016.
De expositie zal op zondag 20 maart geopend worden door Raymond van den Boogaard, redacteur NRC Handelsblad.

Hannah Vosseberg

Barbara Broekman

Carina Ellemers

GALERIE ESPACE ENNY IN LAAG-KEPPEL
Het concept voor de expositie komt van Adriaan de Regt (voormalig directeur van het Stedelijk Museum Zwolle). Hij, en
velen met hem, hebben moeite met het begrip ‘waarheid’. Er is volgens hem niet zoiets als ‘de waarheid’; eerder iets als ‘een
(eigen) waarheid’ waar je in gelooft. Kunstenaars bijvoorbeeld geloven in hun eigen waarheid, die je ook kunt omschrijven
als identiteit, uniciteit of authenticiteit. Eind 19e eeuw werd het belangrijk om niet meer de klassieken na te volgen, maar een
eigen stijl te ontwikkelen, om eigen te zijn. Uiteindelijk was er eind 20e eeuw geen grote, overkoepelende stijl meer, zoals
u bij galerie Espace Enny zult zien. Maar dat wil niet zeggen dat kunstwerken eilandjes blijven en geen onderlinge relaties
aangaan, integendeel. U bent van harte uitgenodigd om die relaties zelf te onderzoeken.

Emmy Bergsma

Reinoud van Vught

Juliette Thissen

ETAPPE 1 •••• 20 MAART T/M 24 APRIL
Carina Ellemers, Barbara Broekman,
Emmy Bergsma, Hannah Vosseberg,
Juliette Thissen, Reinoud van Vught

ETAPPE 2 •••• 1 MEI T/M 29 MEI

UITNODIGING

Concept & vorm: Deunk&Heebing Velp

Zondag 20 maart 2016 om 15.00 uur opent
Raymond van den Boogaard, redacteur NRC
handelsblad, etappe 1 van de tentoonstelling.
Enny en Frans Verhey nodigen u van harte uit
daarbij aanwezig te zijn.

GALERIE ESPACE ENNY
DORPSSTRAAT 14 • LAAG KEPPEL

WWW.ESPACEENNY.NL
Geopend donderdag t/m zaterdag van 11-17 uur,
zondag van 13-17 uur en op afspraak.

Karin Bos, Edith Meijering,
Meike Martijn, Karola Pezarro,
Ronald Zuurmond

ETAPPE 3 •••• 5 JUNI T/M 3 JULI
Harry van de Vliet,
André Geertse, Bob Pingen,
Elke Baggen, Elsbeth Ciesluk

ETAPPE 4 •••• 10 JULI T/M 21 AUGUSTUS
De laatste etappe is een overzicht met werk
van alle deelnemende kunstenaars.

Hou de website www.espaceenny.nl in
de gaten voor meer informatie over het
programma en de afzonderlijke etappes.

