UITNODIGING
INVITATION
6 Exposities | Art Exhibitions
18 Kunstenaars | Artists
Statenkwartier | Den Haag

23 en 24 juni 2018
11.00 - 18.00 uur
Het vierde Rondje Kunst alweer! We hebben zes gevarieerde exposities
samengesteld. Deze keer hebben we kunstenaars uit heel Nederland uitgenodigd.
Graag nodigen wij jullie uit om dit weekend te komen kijken.
In this fourth Rondje Kunst (Art Round) we have put together six varied
exhibitions. This time we have invited artists from all over the Netherlands.
We invite you to come and see the art this weekend.
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Corine Barendregt | Keramische tegels
Ceramic tiles | corinebarendregt.com

Lood om oud ijzer
Much of a muchness

Expositie
Frederik Hendriklaan
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Petra Knötschke | objecten | ijzer, koper
en -draad| iron, copper and -wire
petrak.nl
Found wanderers,
Lost wanderers,
and all souls included,
the lost ones…

30
Lucius Pax | schilderwerken op papier
paintings on paper | Artificial Life
luciuspax.nl
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Stijn Claassen | JA-stoel | balans in contrast |
balance in contrast | stijnc.com

Expositie
Frankenstraat

160a

Annemarie Vismans | Zoektocht in klei | Search in clay
www.jonvismans.com/keramiek
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Natascha Morsink | (wand)objecten
schilderijen | objects | paintings
nataschamorsink.nl

Expositie
Helmstraat

hoektorentje
een bouwsel
twee meter
hoog
wenteltrap
op zijn kant
onverwachte
schuilplaats
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5

corner turret
a building
two meters high
spiral staircase
on his side
unexpected
shelter

Alet Kortenoeven | aletkortenoeven.nl
Sylvia de Boer | schilderijen | paintings
KAIROS | sylviadeboer.nl

Inge Koetzier van Hooff | acryl paintings
ingekoetziervanhooff.eu
Still what?
Still life
Saskia Tannemaat | zwart-wit portretten
portraits in black and white
saskiatannemaat.com

What we keep
What we forget
What we keep forgetting

Het andere kind
The different child
“Ik beschouw plastic objecten
in zee als toekomstige overblijfselen van hedendaagse
gebruiksvoorwerpen”.

Expositie
Van Aerssenstraat

“I value plastic in the sea as
future relics of today’s
utensils”

Touch me
Touch me not

Voor mij is de vogelman
De ultieme oervorm.
Voor mij is het buitenbankje
Waar het om draait in het
leven.

30

Chris de Vis | “Ik zoek de essentie van het leven in staal” | chrisdevis.nl
foto: Anke van den Berg

Project B | beeldende kunst, | visual arts

You think it’s easy being this Beautiful ?!!
’Ideale schoonheid’ of vals idealisme ?!!
’Ideal beauty’ or false idealism ?!!

Expositie
Prins Mauritslaan
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De kunst van het sieren
To Beautify Artfully!
De fragiele schoonheid
staat voor het leven in
het nu.
‘It’s a way of seeing’

Nicole Donkers | photography | video | nicoledonkers.com

“As a photographer I want to
express the struggle between
the desire to make things more
beautiful and the urge to tell the
truth.”
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Ik leg mijn pad
naast dat van jou
I put my path
next to yours
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Installaties- vaak ‘site specific’ en
ontstaan vanuit een experimentele
houding ten opzichte van materialen
en constructies.
Installations- often ‘site specific’
and originate from a experimental
attitude towards materials and
constructions.

Expositie
Prins Mauritslaan

Nicolette Bénard | parels en edelstenen
pearls and gems | nicolettebenard.nl

“Wat ik als fotograaf wil laten
zien is de strijd en het verlangen
tussen dingen mooier maken en
de waarheid vertellen.”

Bettina Hönig | collages | bettinahonig.nl

Monique Brinkhoff | fotografie | photography

Suzette Bousema | fotografie | photography
Future Relics | www.facebook.com/FutureRelics1

Marlies Adriaanse | www.marliesadriaanse.nl

