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RONDGANG
Symbolisch gezien is het een troost dat de kunst tegenwoordig in het Kruithuis munitie
mag zijn voor de toeschouwers. Er is voldoende lading aanwezig in het werk van de
vijftien exposerende kunstenaars, die in vrijheid hun werk kunnen maken.
Ronddwalend door de zalen kunnen de bezoekers ervaren dat de kunstenaars in staat
zijn om op hun eigen manier de wereld, zoals zij die om zich heen zien, in beelden
te vertalen. Dat leidt tot verwondering en herkenning, misschien zelfs tot verbazing
of begrip. Maar het is altijd het onverwachte, het niet eerder geziene waarmee we
verder komen.
Zodra de cirkel rond is, is het een uitdaging om hem te verlaten en een neiuwe wereld
te betreden. Frank Eerhart
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vormgeving patrick lijdsman

De plattegrond van het Kruithuis doet denken aan een doorsnede van de wereld. Het
17e eeuwse gebouw diende als munitieopslagplaats. De zalen dragen nog de namen
van: de kanonzaal, de granaatzaal, de bomzaal enzovoort. Het zijn namen die associaties oproepen met de situatie in het Midden-Oosten, waar de vrijheid van de kunstnaar
in het geding is en historische gebouwen ontploffen, alsof het een slooppand betreft.
We kijken machteloos toe.

