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We like 6%
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Rob Voerman – ets en aquarelverf op papier, oplage 15 + 1AP 30 x
40 cm € 650

welikeart.nl/[...]5/rob-voerman-annex-3-e-950/

We Like Art, Nieuw Dakota en Trendbeheer stunten tegen de
BTW verhoging. Grandioze protestverkoop opent zondag 21
november

Carla van de Puttelaar – Untitled – € 500,-

welikeart.nl[...]carla-van-de-puttelaar-untitled/
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Darkroom Gent
22-10 2012, 13:10 Red.

“Op zaterdag 20 oktober dalen we met 14
artiesten af in het complete duister in een
voormalige atoomschuilkelder op de oude
dokken in Gent. Vanaf 18 uur gaan de artiesten
binnen in de bunker tekenen in het complete
duister en na 21 uur gaan de deuren open voor
de vernissage.”

darkroom-ghent.com

Een uitgebreid verslag van binnenuit door Tineke Schuurmans:

We zijn met 12 kunstenaars om 18 uur de bunker ingegaan om in
totale duisternis te gaan tekenen.

laatste reacties 

advertenties:

Stroom Den Haag presenteert
I Proclaim, You Proclaim, We
Proclaim
Saturday 3 and Sunday 4 November
2012 With Nicoline van Harskamp,
Louise Hervé & Chloé Maillet, Léa
Lagasse, Pierre Leguillon, Sarah
Pierce, Alexandre Singh, and Cally
Spooner.
Places for this event are free but must
be booked in advance

ZZP’ers de pineut. In het gehele regeerakkoord
wordt met geen woord gesproken over de 800.000
zzp’ers  1
mathijs lieshout [...]
Jan Fabre in elkaar geslagen  5
RV Unicorn George Knight RV George Knight [...]
Supersize Me @ McVideo Haarlem 3
JJ JB Gerard [...]
Atelier Tom Abbink 2
SK [...]
Genomineerden de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek
2012 bekend 10
Kippfest EvdL JB [...]

(   )   2
Jaap Stobbe [...]

Mondriaan Fonds toont talent tijdens Art Rotterdam
in LantarenVenster 1
AW [...]

advertenties:

Kunst- & architectuurmanifestatie Middelburg
17 augustus t/m 18 november 2012

14 10 12 - 27 01 13 Traditie en toeval,
Mondriaanhuis Amersfoort

Deadline 1 november

Kunstvlaai 23 november - 2 december 2012

Too many projects for 80 characters

Cor Kraat, made in Rotterdam.
vr 28 sep 2012 t/m zo 09 dec 2012
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Anne Jaap de Rapper – IJsco, 2009 – € 1.450

welikeart.nl/[...]-ijsco-2009-e-1-450/

Seet van Hout, Pakah Modov van Roda JC in duel met AZ-spits
Robin Nelisse (2005), € 425

welikeart.nl/20[...]0%99-2005-e425/

Opent zondag 21 november, Nieuw Dakota Amsterdam
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Sex Sells Marketing / Fotografie / Wereldwijde Kijkbuis / Architectuur / Mode
/ Reclame / Stereo In Duplex / Sales / Het Alternatieve Circuit / Zut

Iedereen had zich anders voorbereid. Voor de een was het de vraag
of je in de duisternis nog een herkenbaar beeld kon produceren,
voor de ander was juist de duisternis uitgangspunt om tot andere
waarneming en weergave te komen.

Naast het experiment en de werking ervan voor de kunstenaars zelf
werd bij 1 van hen een EEG gemaakt tijdens het tekenen om te
bekijken welke invloed de duisternis had op de werking van de
hersenen.

Frans Gentils, degene bij wie de EEG gemaakt is, had vooraf ook al
een vergelijkend onderzoek gehad in UZ Gent, tekenend bij licht en
in duisternis.

De hersengolven waren door bezoekers bovengronds te volgen op
een beeldscherm. Aan de hand van de hersengolven is een
experimentele geluidscompositie gemaakt door Logos Foundation.

De tekenaars werden tijdens hun drie uur durende werktijd met
infrarood-camera gefilmd. Ook dat was te volgen via schermen
bovengronds.

Voor de bezoekers waren er lezingen van Rune Peitersen, Rob
Zwijnenberg en Paul Boon. Voor de honger was er een bijzonder
diner van DARK-food.

Het is mogelijk de lezingen en films later nog te bekijken.

zoek

06.09.12 - 06.01.13 Witte de With Center for
Contemporary Art, Rotterdam

Inschrijving geopend; wees er snel bij!

ProStress 2.0 © H.Hoogerbrugge

Contemporary Fundamental Accumulation of
Particles
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Trendbeheer is powered by wordpress. Gratis
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google advertenties:

 

Fine Art Print .de
Millionen Bilder oder eigenes Bild 30.000
Facebook Fans - BestPreis !
www.FineArtPrint.de

Huis te koop. Veel huizen
Vind in meer dan 100.000 panden.
Zimmo.be de zoekmachine voor huizen
www.zimmo.be
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Aangezien ik zelf een van de kunstenaars was in de bunker kan ik
over het bovengrondse verder niet zoveel vertellen.

Mijn uitgangspunt voor het tekenen was om heel direct te reageren
op de situatie waar ik me in ging bevinden.

Ik wilde een tekening maken die ongeveer zo groot was als mijn
reikwijdte. Dat had ik van tevoren bepaald. De keuze voor ballpoint
heb ik ter plekke gemaakt. Omdat het tekenen in het volledige
duister gebeurde wilde ik de tast als uitgangspunt nemen.

Mijn linkerhand leidde mijn rechterhand over het papier (ik ben
rechts). Waar mijn hand stokte tastte ik de ondergrond af met de
pen. Wat begon als een aftastende verkenning van de ruimte werd
toen de tijd vorderde een bijna meditatieve bezigheid waarbij allerlei
gedachten en gevoelens de revue passeerden. Het is meer dan een
experiment geworden, dit is een korte maar leerzame ervaring
geweest die om een verdieping vraagt.
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Frans Gentils wilde portretten tekenen, iets wat hij ook regelmatig
doet in zijn ‘ziende’ werk. Nu werden het portretten op de tast. Je
ziet in de tekeningen dat aftasten heel goed terug. In plaats van een
oog-hand coördinatie komt hier een hand-hand coördinatie voor in
de plaats. Sommige tekeningen deden me denken aan de
tekeningen van Giacometti. Het is niet de massa, maar de
ingenomen ruimte die getekend wordt.

Gery de Smet heeft een complete slachting aangericht zo lijkt het.
Het is hem gelukt om in het donker toch een explosie van kleur te
laten ontstaan, althans aan de ene kant. Aan de andere kant krijgt
de duisternis de overhand, waarin een ritme van licht is
aangebracht.
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Wie het was die we heftig hoorden timmeren in het begin weet ik
niet. Mogelijk Birde Vanheerswynghels, die een strak blauwe lijn op
het papier zette om hem daarna met een scherp voorwerp te
bewerken, waardoor het papier tactiel wordt.
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Jet Nijkamp had al een heel traject gedaan met tekeningen van en
in bunkers, waardoor zij een sterke band had met de plek en de
uitwerking die een bunker kan hebben op de mens. Zij werkt altijd
heel sterk naar de waarneming, dus voor haar was het de grote
uitdaging om nu in de duisternis en beperkte ruimte van de bunker
te zien of ze wat ze in haar hoofd had ook in een tekening zou
kunnen vertalen zonder het te zien. Een soort van innerlijke
waarneming vertaald naar een tekening.

Ik zou over alle werken iets kunnen zeggen, omdat het allemaal zo
verschillend is en de intensiteit bij bijna elk werk heel voelbaar is,
maar dat gaat iets te ver in dit kader denk ik.

Jan Verbruggen – inkt op hout.

Lore Smolders en Jan-Pieter Cornelis vlak voor de start.
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Lore Smolders, tekening uitgekrast uit zwart op transparante film

Gery de Smet tussen collages Maggie Michael.

Maggie Michael collage

Wouter Cox
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1 reactie

Jan Pieter Cornelis

Darkroom Gent organisator Tim Joye en kunstenaar Jet Nijkamp

Het was interessant en bijzonder om te doen en wat mij en ook een
aantal van de andere kunstenaars betreft zeker voor herhaling
vatbaar. We hadden elkaar van tevoren een paar keer ontmoet en
ook al wel even het donker in de bunker mogen proeven, maar het
bleef spannend hoe we zouden reageren.

Over het algemeen heerste er rust en was iedereen erg
geconcentreerd aan het werk. Je kon weg als je wilde, maar we zijn
zeker met een man of zeven tot het laatst gebleven en de tijd vloog.

We zijn niet de eerste kunstenaars die zich afsluiten in het donker
om tot andere waarnemingen te komen. Het experiment was
bedoeld om dogma’s te doorbreken en door het eraan gekoppelde
wetenschappelijke onderzoek ontstaan mogelijk nieuwe inzichten in
de werking van het brein.

darkroom-ghent.com

Tags: Birde Vanheerswynghels, Frans Gentils, Gery de Smet, Jan
Verbruggen, Jan-Pieter Cornelis, Jet Nijkamp, Lore Smolders, Maggie
Michael, Tineke-Schuurmans, Wouter Cox

1 reactie op “Darkroom Gent”

margaret | 23-10 13:05

hoi tineke,
een erg boeiend verslag van een nog boeiender experiment.
vooral die portretten trokken mijn aandacht; de ingenomen
ruimte uitbeelden vind ik erg moeilijk , maar erg knap gedaan
door de tekenaar, ook erg mooi verwoord!
het zou inderdaad leuk zijn om een herhaling te krijgen, maar de
betovering zal misschien minder zijn.
succes in ieder geval met het gevolg!

Reageer

 Naam (verplicht)

 Mail (wordt niet gepubliceerd) (verplicht)

 Website
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verstuur

Preview
Click the "Preview" button to preview your comment here.

 Notify me of followup comments via e-mail

vorig volgend
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