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De tentoonstelling vindt plaats ter gelegenheid van de Haarlemse Kunstlijn
manifestatie 2016

grenzeloos verwonderen
Christhilde Klein
In mijn fotowerk staat de uitstraling van mensen uit verschillende culturen
centraal. Ondanks de snelle economische ontwikkeling in Aziatische landen
worden eeuwenoude tradities en dagelijkse rituelen nog altijd gerespecteerd en
gewaardeerd en behouden zij hun plaats in de maatschappij.
En ongeacht armoede en financiële achterstand zijn hoop, vastberadenheid en
inzet blijvende waarden in de
samenleving. De ongelooflijke
kracht hiervan is zichtbaar in de
blik van veel mensen. Het is deze
bijna tastbare energie die ik wil
laten zien.
Voor deze tentoonstelling heb ik
beelden geselecteerd van de mens
in zijn eigen omgeving. Om een
homogeen beeld te schetsen heb
ik gekozen voor Azië. Steeds heb
ik geprobeerd hen niet geposeerd
te fotograferen, maar het voor mij
“speciale” moment vast te leggen.
Dat kan een situatie geweest zijn
of een bijzondere blik die mij trof.
Maar ook een contrasterend
straatbeeld, bizar landschap of
absurd detail kunnen mij
geïnspireerd hebben de foto te
maken.
www.christhildeklein.com

christhilde.wordpress.com
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Wim Borst
De kracht van het minimale……een grenzeloos thema
De ontwikkeling van mijn keramische werk is een zoektocht binnen een door
mijzelf afgebakend gebied van abstract geometrische vormen, zoals de
rechthoek, cilinder, ellips- en kegelvorm.
In de meest recente objecten laat
ik een samengaan zien van deze
volumes, ik stapel, schakel en
kantel identieke vormen op een
dusdanige wijze, dat complexe en
ruimtelijke studies ontstaan.
Architectuur is een van mijn
inspiratie bronnen.
Het kleurenpalet bestond in het
verleden over het algemeen uit
witten, grijzen en zwarten, later
werden accenten aangebracht in
felle signaalkleuren als rood en
blauw. De laatste nieuwe
objecten, getoond in Kunsthandel
Kruis-weg68, zoals de ‘Interieur’en ‘Cube Series’, zijn gedecoreerd
met een ‘goudluster’, dat is
opgebracht om het complexe
illusionistische karakter van het
object nog meer te versterken.
Van 14 sept. t/m 3okt 2016 was Wim Borst op uitnodiging in China: “Aan de slag
met porselein”, een artists-in-residence, Sanbao-Jingdezhen, gevolgd met een
reis in China.
www.wimborst-ceramics.nl
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