Corine Zomer
Installatie met banden
Corine Zomer speelt met de relatie tussen
ruimte en object. Door enorme rubber
banden te plaatsen op ongebruikelijke
plekken daagt zij de bezoeker uit om in
te gaan op deze relatie.
corinezomer.com

ZwartFrame
Binaural
De installatie Binaural verwijst naar een
technologie die twee verschillende tonen
genereert, een voor het linkeroor en een
voor het rechteroor. Het verschil tussen
deze tonen is meestal klein, van 1 Hz tot 20
Hz. Het kleine verschil tussen de twee
tonen zorgt ervoor dat het brein een derde
verschiltoon genereert als een zweving van
de twee verschillende (maar op elkaar
gelijkende) tonen in het linker- en
rechteroor.
ZwartFrame is een collectief van drie kunstenaars dat bestaat uit
Emilio Timp, Jeroen van Veluw en Bart Schalekamp
zwartframe.nl
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‘Spel is de hoogste vorm van onderzoek’ Albert Einstein
De wereld is continu in beweging. Soms snel, soms traag doet zij een
appèl op onze waarneming. Waar we de ene keer mee gaan in alle
snelheid, staan we de andere keer wat meer stil bij dingen.
Om meer grip te krijgen op een constant veranderende omgeving is
onderzoek belangrijk. Hoe bewegen de dingen om ons heen en
waarom gedragen die dingen zich zoals ze dat doen?
Het zijn vaak kunstenaars die dit onderzoek verbeelden. Zij gaan
spelenderwijs op avontuur en nemen ons mee in hun zoektocht.
Rob Bouwman
Tekeningen en schilderijen
Met meterlange tekeningen en kleurrijke schilderijen laat
Rob Bouwman zien hoe de handeling van het tekenen
en schilderen bepaalt hoe het werk er uit komt te zien.
Met virtuose kwaststreken verstilt hij de beweging van
verf.
robbouwman.com

Goof Kloosterman
Natuurkundige installatie
Het werk van Goof Kloosterman kenmerkt zich
door waarneming vanuit verschillende
perspectieven. Hij verrast de toeschouwer met
zijn bijzondere inzichten en manier van kijken.
Hij maakt in zijn werk gebruik van het idee dat
apparatuur een exacte en heldere duiding
geeft. Maar als toeschouwer worden we toch
op het verkeerde been gezet.
goofkloosterman.nl

Johannes Langkamp
Bewegende installatie/videokunst
Johannes Langkamp is geboeid door het kader
van een beeld. Door het kader in beweging te
brengen speelt hij met de waarneming.
joway.eu
Bart Schalekamp
Elektronische en mechanische installaties

Jochem van Grieken
Robotica
‘Gekko’ is een robot die schijnbaar doelloos in een
kader aan de muur ‘rondloopt’. Wat doet die robot
daar, en waarom?
Gefascineerd door robotica probeert Jochem van
Grieken met zijn installaties de essentie van het gedrag
van zijn robots te achterhalen.
jochemvangrieken.com

Actie en reactie. Zo kan het werk van Bart
Schalekamp worden omschreven. Waarom
bewegen de dingen zoals ze bewegen?
In het werk ‘measuring movements’ dansen de
linten in een eigen ritme op en neer en stoten
elkaar aan wanneer ze daar de mogelijkheid
toe krijgen. Ze lijken zich niks aan te trekken
van de consequent draaiende machines.
bartschalekamp.nl

