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‘WATER’ VERKOOPT GOED
Op zoek naar aansprekende kunst voor thuis of op het werk? Breng deze zomer dan eens
een bezoek aan de tentoonstelling Water ZomerExpo 2017, in de Wolk van Museum de
Fundatie en in de tuinzaal, beeldentuin én stijlkamers van Kasteel het Nijenhuis.
Vele kunstkopers hebben de weg erheen al gevonden: ruim 40 werken zijn verkocht en de
tentoonstellingsperiode is pas halverwege. Het is druk in de museum- en kasteelzalen.
Massaal reageerden kunstenaars destijds op de oproep van Stichting ArtWorlds om werk te
maken rond het waterthema. Na vijf stormachtige voorrondes eindigden 254 werken door
anonieme jurykeuze aan de wand, op de vloer, op de grond of in het water van één van de
Fundatie-locaties. Uiteenlopende opvattingen van het thema, in talloze media en
materialen. Allemaal anders − en tóch ook niet.
Relaties
Collectie ZomerExpo 2017 zit vol lijnen, overeenkomsten en verbanden. Werken groeperen
zich in subthema’s: een wand vol zeegezichten, badende vrouwen, stoere mannen in het
water, water thuis, verontrustend water, industrieel water, druipende druppels, wazig
condens, droogte, materiaal of kleur als verbindend element, het gaat maar door. Dankzij
die rangschikking krijgen individuele werken vat op elkaar, ze versterken of raken betrokken
bij andere werken en gaan relaties aan. Precies daar ligt de meerwaarde van de
tentoonstelling. Nieuwe, richtinggevende composities maken je wegwijs in deze
veelomvattende expositie.
Hoe werkt het?
Bezoekers die geïnteresseerd zijn in een kunstwerk vinden op elke locatie aan het begin van
de opstelling een verkoopinstructie. Zij melden zich in de museumwinkel, waar ze de 30%
van het aankoopbedrag betalen die ten goede komt aan het programma ZomerExpo. Daarna
nemen ze zelf contact op met de kunstenaar voor de resterende betaling en de overdracht.
Let op: een unicum kan pas daadwerkelijk worden opgehaald na 20 augustus. Bij werk in
oplage kan een ander nummer uit de oplage bij de kunstenaar worden aangeschaft vóór het
einde van de tentoonstelling.
En voor wie de aankoop van een kunstwerk een brug te ver is: de kleurrijke catalogus met
alle werken is te koop in beide museumwinkels voor € 14,95.
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Noot voor de redactie:
T/m 20 augustus 2017 parallel in Museum de Fundatie, Zwolle en Kasteel het Nijenhuis,
Heino/Wijhe. Actuele informatie: zomerexpo.nl / museumdefundatie.nl.
Water ZomerExpo 2017 is georganiseerd door Stichting ArtWorlds en weet zich ondersteund
door VSBfonds, Fonds voor Cultuurparticipatie, Prins Bernhard Cultuurfonds, Vitens,
Gemeente Groningen, Gemeente Utrecht en vele partners.

