Expositie: 'Zoom in'
13 juni t/m 23 augustus

Kom dichterbij, en bewonder de gelaagdheden van een werk; is het fotografie
of schilderkunst? Nagebootst of echt? Er wordt ingezoomd op textiel dat wordt uitvergroot
in grote schilderwerken, ogenschijnlijk statische objecten komen tot leven en in fotografie
wordt de natuur geïmiteerd door technologie.De werken laten ons stilstaan en nadenken
over wat we nu werkelijk zien. Natuurlijke elementen spelen hierbij een rol; een bepaalde
lichtinval, invloeden van buitenaf die voor verval zorgen en de nabootsing van water.
Neem je tijd, zoom in.

Prijslijst:

Robin Speijer
Plus Surplus
2020
140 x 105 cm
Olieverf op linnen
Verkocht

Robin Speijer
The Dragonslayer Buzzes
2020
80 x 60 cm
Olieverf op katoen
Verkocht

Robin Speijer
The Dragonslayer Chirps
2020
80 x 60 cm
Olieverf op katoen
Verkocht

Robin Speijer
The Dragonslayer Sings
2020
80 x 60 cm
Olieverf op katoen
Verkocht

Robin Speijer
He said they were like Ricecrackers
2020
160 x 120 cm
Olieverf op katoen
Verkocht

Maria Makridis
Crash
2019
100 x 140 x 75 cm
C-prints op dibond geplakt
€ 1.500,-

Maria Makridis
Sea 1/5 (+ 1 AP)
2019
84 x 59,4 cm
Matte print op dibond
€ 590,-

Maria Makridis
Forest 1/5 (+ 1 AP)
2019
84 x 59,4 cm
Matte print op dibond
€ 590,-

Maria Makridis
Tree 2/5 (+ 1 AP)
2019
84 x 59,4 cm
Matte print op dibond
€ 590,-

Maria Makridis
Ovals 1/5 (+ 1 AP)
2019
52 x 72 cm
Matte print op dibond geplakt
€ 460,-

Esther Hoogendijk
Zonder titel
2019
38 x 16,5 cm
Gips, inkt, acryl, aquarel, latex
€ 375,-

Esther Hoogendijk
Unpacking
2019
30 x 30 x 3 cm
Beton, latex
€ 400,-

Esther Hoogendijk
Zonder titel
2020
40 x 60 x 1 cm
Gips, zaden, inkt, water, glazen bak, beugels
Verkocht

Esther Hoogendijk
Peel
2019
18 x 27,5 cm
Houten paneel, verf, plaster, latex
€ 290,-

Esther Hoogendijk
Unpacking
2019
30 x 30 x 3 cm
Beton, latex, metalic transfer
Verkocht

Esther Hoogendijk
Zonder titel
2020
30 x 26 cm
Gips, inkten, houten paneel
Verkocht

Esther Hoogendijk
Evaporate
2020
30 x 26 x 24,5 cm
Gips, glas, inkten, acryl, water (verdampt)
€ 375,-

Esther Hoogendijk
Zonder titel
2019
46 x 23 x 23 cm
Gips, latex, inkten
€ 1100,-

Esther Hoogendijk
De maan
2020
30 cm diameter
Gips, zouten, inkt, acryl
€ 280,-

Over de exposanten:
In de schilderijen van Robin Speijer (1997) met felle en contrasterende kleuren
wordt diep ingezoomd op texturen, plooien en patronen van stof. Losgeweekt
van hun originele context en formaat nemen deze stoffen een nieuwe vorm aan
door de verf waarmee ze geschilderd zijn.
De objecten van Esther Hoogendijk (1987) veranderen langzaam van vorm,
kleur en materie gedurende een periode onder invloed van luchtverplaatsing,
verdamping, afbraak of het aanraken van het werk. Het werk toont het
voorbijgaan van de tijd en de natuurlijke en menselijke invloeden.
Maria Makridis (1995) toont in haar fotografie ‘Everything I see is true’ een
onderzoek naar authenticiteit van de wereld waarin we leven en laat de overlap
zien tussen natuur en technologie. Beelden waarvan je op het eerste gezicht niet kan
inschatten of het de natuur of een compleet computer gegenereerd beeld
voorstelt.
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