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Nederland Waterland door de ogen van hedendaagse
kunstenaars: vernuftig, ontroerend, glashelder
Water ZomerExpo 2017, de grootste Nederlandse kunsttentoonstelling met
open inschrijving en anonieme keuze is met 254 werken parallel te zien in de
Wolk van De Fundatie en in en om Kasteel het Nijenhuis. Schilderijen,
tekeningen, video’s, foto’s, sculpturen en installaties, van ingetogen tot
uitgelaten, groeperen zich rond het thema in een kakofonie van vormen en
materialen. Wat water was, is en kan, neemt hier alle mogelijke gedaanten aan.
We varen op boten, likken aan ijsjes, lopen over golvende tapijten, zien
bewegend water, stilstaand, zuiver en troebel water, storm en regen, beelden
die doorweekt, droog of dampend of simpelweg aangrijpend zijn. Samen
weerspiegelen deze waterimpressies ̶ realistisch, conceptueel of abstract ̶ de
bewegingen in de hedendaagse kunst.
Water is tot op de dag van vandaag een geliefd onderwerp in de beeldende
kunst. De Fundatie-collectie omvat vele waterwerken, te zien in de vaste
opstelling van kasteel en museum: poëtische landschappen van Jan Voerman,
onderwaterwerelden van Gerrit Willem Dijsselhof, woeste impressies van Jan
Cremer en transparante portretten van Paul Citroen.
Voor deze zesde editie van ZomerExpo lieten maar liefst 1960 kunstenaars zich
inspireren door het thema en brachten ruim 3000 kunstwerken naar vijf
voorrondes door het land. 75 juryleden kozen anoniem de selectie voor de
tentoonstelling. Dankzij het open karakter van ZomerExpo kunnen verschillende
smaken naast elkaar bestaan. De verrichtingen van de hedendaagse kunstenaar
zijn pluriform en omvangrijk. De keuze van de dag laat zien dat de kunst het
verhaal van ons allemaal is.

Elke bezoeker kan stemmen op zijn of haar favoriete werk voor de Publieksprijs.
Alle werken van Water ZomerExpo 2017 staan mét toelichting in de kleurrijke
catalogus (€ 14,95) en zijn stuk voor stuk te koop. ArtWorlds faciliteert de
verkoop, om via de ZomerExpo-traditie kunstenaars in hun veelzijdige
werkzaamheden te kunnen blijven steunen. Een aantrekkelijk
publieksprogramma begeleidt de tentoonstelling, met onder meer Tref-dekunstenaar-op-zaal en rondleidingen.
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Noot voor de redactie
Actuele informatie is te vinden op zomerexpo.nl en museumdefundatie.nl. Voor
beeldmateriaal in drukkwaliteit: info@zomerexpo.nl
Water ZomerExpo 2017 weet zich ondersteund door VSBfonds, Fonds voor
Cultuurparticipatie, Prins Bernhard Cultuurfonds, Vitens, Gemeente Groningen, Gemeente
Utrecht en vele partners.

