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Openingstijden

dagelijks 11:00 -17:00 

(maandags gesloten)

Kees Admiraal | Yvonne Alting | Dominique Ampe | Elsbeth 
Cochius | Marit Dik | Fennanda Eleveld | Carla Ellens | 
Gertjan Evenhuis | Marlijn Franken | Marjan de Glopper | 
Ellen J. de Groot | Jan van der Haven | Anno van der Heide | 
Hedwig van der Heiden | Annet van den Heuvel | Aad Hoetjes 
| Denise Holtkamp | Rob Komen | Madeleine Leddy | Leentje 
Linders | Ingeborg Oderwald | Karen Opstelten Carla Rump | 
Willem Schotten | Ieke Spiekman | Peter H. Toxopeus | Marli 
Turion | Nicole Verhalle

De mens is in de loop van de tijd op de meest uiteenlopende manie-

ren weergegeven. Als we kijken naar het werk van de deelnemende 

kunstenaars, zien we dat dat gericht kan zijn op elk aspect van de 

mens en kan zijn uitgevoerd in elk materiaal en elke vorm.  

Het kan een studie van (menselijke) vormen zijn, maar ook een 

beeld waarin gevoelens, gedachten of opvattingen op een speciale 

manier tot uitdrukking worden gebracht – van mythologische onder-

werpen tot interpersoonlijke of maatschappelijke thema’s.

En dan het materiaal en de vorm. Van het klassieke schoonheidside-

aal tot het statement van de graffitimaker. Van een realistisch 

uitgevoerd werk tot een geabstraheerd beeld waarin bijvoorbeeld 

het onderzoek van het medium een belangrijke plaats inneemt in 

de uitbeelding van de figuur. Van vermenging van materialen en 

stijlkenmerken tot een eigen opvatting van selfies.

De geest van de tijd. Ja, natuurlijk vinden we die terug in het werk 

van de 28 exposerende kunstenaars, met titels die uiteenlopen van 

Zie de Mens tot Schilfie en van Formule om mezelf uit te vinden tot 

Selfie. Om maar een paar te noemen. Zie de mens!

Opening 

zaterdag 13 oktober 17:00

Deelnemende kustenaars

Tentoonstelling 

Mens, van Mona Lisa tot selfie

14 oktober t/m 2 december 2018

in de expositieruimte van het KCB 

op de eerste verdieping 

van Kranenburgh

Uitnodiging


