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Uitnodiging
KunstenaarsCentrumBergen
Hoflaan 26
1861 CR Bergen NH
www.kunstenaarscentrumbergen.nl
T 072 5898927 (Kranenburgh)
info@kunstenaarscentrumbergen.nl
Openingstijden
dagelijks 10:30 – 17:00
(maandags gesloten)

Zowel in figuratieve als abstracte kunst is het landschap
een geliefd thema. Idyllische vergezichten met een stukje
hemel, wat bomen en her en der wat koeien hebben vaak
de voorkeur van de toeschouwer.
Maar landschap is zoveel meer. Het is niet altijd mooi – het
is veranderlijk en voortdurend in beweging. Landschap
verbindt. Het verbindt dorpen met steden en rijgt landsgrenzen en continenten aan elkaar. Het verbindt het heden
met het verleden, oude visies met nieuwe visies en de
mens met de natuur.
De seizoenen, het weer en de tand des tijds zorgen voor
aanhoudende veranderingen.
In Nederland is het landschap al eeuwenlang onderworpen aan de organisatiedrift van de mens terwijl elders op
de aarde het landschap geregeld transformeert door de
krachten van de natuur; vulkaanuitbarstingen, aardbevingen en overstromingen om wat te noemen.

Tentoonstelling
14 november 2021 t/m 2 januari 2022

Landschap is ook een beleving en wekt vaak sterke
emoties op. Voor DRIFTIG LANDSCHAP kijken we voorbij
het idyllische plaatje naar landschap dat vragen oproept,
beroert, kentert en beweegt.
Met de volgende deelnemers:
Dominique Ampe | Femmie Duiven | Dien Jorien Geertsma |
Ad Groot | Dorry van Haersolte | Joop Haring | Anno van der
Heide | Geertrui van Herwijnen | Denise Holtkamp | Jawek
Kwakman | Hans Landsaat | Hans van Marwijk | Susana
Mulas Lastra | Henk Padt | Noortje Peerdeman | Ankie
Postma | Elly Stolwijk | Petra Talsma | Peter Verdonk |
Angelique van Wesemael | Anneke de Witte
De tentoonstelling is te zien in onze expositieruimte in de
villa van Kranenburgh, Culturele Buitenplaats in Bergen.

volg ons op facebook en instagram

