Tuin der kunsten in Kasteeltuinen
9 juli 2016 10:00 t/m 2 oktober 2016
Museum van Bommel van Dam, Galerie Wilms en Kasteeltuinen Arcen
slaan deze zomer de handen ineen. Op initiatief van Kasteeltuinen Arcen
stelden Galerie Wilms en Museum van Bommel van Dam een tentoonstelling
samen waarin kunst en natuur samenkomen. Het resultaat is een
ontdekkingsreis door het kasteel, waarin de bezoeker in elke ruimte iets
anders te wachten staat: schilderijen, tekeningen, video-installaties en
landschappelijk werk. Daarnaast is er een beeldenexpositie in de Water- en
Beeldentuin en wordt er een kunstweekend georganiseerd. De
tentoonstelling vindt plaats in de Kasteeltuinen, Lingsforterweg 26 in Arcen,
en loopt van 9 juli tot en met 2 oktober 2016

Expositie Kasteel Arcen – Tuin der Kunsten
Alle werken hebben een relatie met de natuur en vormen daarmee een natuurlijke brug
tussen de kunst in het Kasteel en de omliggende tuinen.

Video-installatie :”fluisterpopulier” M.Laaper

Detail: video-installatie: ”Fluisterpopulier” M.Laaper

Deelnemende kunstenaars zijn:
Arjan van Arendonk - Arjen Markenstein - Bas Meeuws - Eelco Brand - Frank Bruggeman
Hanneke Giezen - Ingrid Simons - Iris Bouwmeester - Jorn van Leeuwen - Les Deux
Garçons - Lukacs en Broersen - Marcel Berlanger (BE) - Margriet Smulders - Marinke van
Zandwijk- Marjan Laaper - Maze de Boer - Reinoud van Vugt - Ronald Zuurmond - Ruud
Simons Suzanne Jongmans - Tom Liekens (BE)

Marjan Laaper heeft een voorkeur
voor het filmen van dingen die over
het algemeen gemakkelijk aan onze
aandacht ontsnappen. Haar werken
kennen een geheel eigen logica
waarin dat wat wringt of tegenstrijdig
lijkt met verbazingwekkende
vanzelfsprekendheid samengaat.
Tegenpolen als schoonheid en
gevaar, het immateriële en het
vergankelijke, vertrouwen en
verontrusting verbinden zich met
elkaar op een manier die niet alleen
verwondering wekt maar ook een
gevoel van herkenning geeft.
Menselijk gedrag, de ervaring van de
alledaagse werkelijkheid, maar ook
haar fascinatie voor de natuur, zijn in
het werk van Marjan Laaper steeds
het vertrekpunt. Sommige video’s
hebben door hun verstilde karakter
veel weg van langzaam tot leven
gekomen foto’s. Ze verwijzen vaak
op symbolische wijze naar de
universele aspecten van het bestaan.
In haar werk maakt ze onder meer
gebruik van onze neiging om
“menselijke” eigenschappen aan
dieren toe te dichten. Door
herkenning en projectie maken we
het dier tot metafoor of symbool. De
dieren in haar video’s werken als
spiegel voor de toeschouwer; ze laten
een deel van de werkelijkheid zien
maar weerkaatsen ook een beeld
terug wat een gevoel van herkenning
geeft.
Video-installatie: “Klipspringer” M.Laaper

	
  

Bezoekadres: Kasteeltuinen Arcen, Lingsforterweg26, 5944 BE Arcen
Iedere dag geopend van 10:00 uur tot en met 18:00 uur.
http://www.kasteeltuinen.nl/nl/kasteel-historie/kasteel-arcen
http://www.vanbommelvandam.nl/nl/
	
  

