


STOK-KRUITHUIS  Citadellaan 7 - 5211 XA ´s-Hertogenbosch - 073  614 86 38 

OPENINGSTIJDEN woensdag - zondag van 12.00 - 17.00 uur

ENTREE  3,50 euro, tot 16 jaar gratis WWW.STOKPUNT.NL FACEBOOK KIJKOPSTOK 
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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 associa-
ties 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.

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

Curator van deze expositie is Jan Radersma.

Bij deze tentoonstelling verschijnt de catalogus Rondgang.

AGEETH BOERMANS SCHILDERIJEN
WIA BOUMA SCHILDERIJEN
CHUNG-HSI HAN SCHILDERIJEN / TEKENINGEN
COR VAN DIXHOORN SCHILDERIJEN
FRANK EERHART BEELDEN / POËZIE
FRED GEVEN BEELDEN
HANNEKE GOMMERS SCHILDERIJEN
MARK VAN DEN HEUVEL BEELDEN
MARIANNE VAN HEST SCHILDERIJEN
JESSICA KNOOT SCHILDERIJEN
PAULA KOUWENHOVEN SCHILDERIJEN
JAN MOERBEEK SCHILDERIJEN
JAN RADERSMA SCHILDERIJEN
SUSAN REIJNDERS  TEKENINGEN / JAPANSE PENSEEL
WIJNAND ZIJLMANS BEELDEN

OPENING ZONDAG 15 JANUARI / 15.00 UUR
  Ivonne  van der Velden [curator beeldende kunst]
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