UNIVERSUM ACHTERHOEK

HET LANDSCHAP EN DE KUNST
Espace Enny barst deze zomer uit haar huiselijke voegen, de kunst gaat nu ook naar
buiten, de straat op, het veld in, de rivier over. Alleen nog maar kunst ophangen aan
de muur, neerzetten op een sokkel in de tuin, het gebruikelijk eenrichtingsverkeer van
kunstenaar naar kijker, dat is inmiddels te één-dimensionaal geworden.
Enny Verhey heeft in 2013 interactief gewerkt met kunstenaars en jonge curatoren
in het programma Wij 2013, waarbij ervaren, delen en genieten hoofdzaak zijn. Ze is
daarover zo enthousiast dat ze deze nieuwe werkwijze deels ook gaat introduceren in
de galerie. De komende zomer is Espace Enny dan ook middelpunt van een experimentele tentoonstelling-in-beweging. De focus is gericht op het natuurlijke gedachtengoed van ‘Moeder’ Achterhoek, een zomer lang het coulissen-landschap als
middelpunt van het artistiek universum. Makers, werk en kijkers gaan de hort op, het
avontuur achterna.
De beeldbakens worden na tien jaar rigoureus verzet in de galerie in Laag Keppel.
Niet alleen maar komen kijken naar het eindproduct, de ‘affe’ sculptuur, het gekozen
schilderij of de bewerkte foto. De fase ervoor komt erbij, het denkwerk, het maakproces
en de vreugde van het resultaat worden levend onderdeel van de tentoonstelling. De
titel is Universum Achterhoek, waarbij inspiratie, invalshoek en thematiek worden
ontleend aan de plek, de ‘lieu’, de eigenheid van de streek tussen Randstad en Ruhrgebied.
Duur, plaats en inhoud van de tentoonstelling zijn flexibel.
Dat vraagt een andere manier van werken van de kunstenaars en een andere manier
van kijken van de bezoekers. Interactie tussen kunstenaars en kijkers wordt gewoongoed.
Gesprekken, excursies, zelf doen, workshops, alles is mogelijk, de ideeën stromen. De
deelname aan Universum Achterhoek wordt tweeledig anders. Niet een vaste selectie
individuele kunstenaars wordt gevraagd hun hoogst persoonlijke interpretatie te
geven. Gedurende de loopperiode van het project ‘Universum Achterhoek, het landschap
en de kunst’ wisselen getoond werk en deelnemende kunstenaars elkaar af in een
organisch proces. Er is tenslotte naar goed Achterhoeks gebruik een ‘tiet’ van komen
en ‘blieven’.
Het maakproces wordt zichtbaar in verslaglegging, oraal en filmisch. Tijdens de looptijd van het project is zichtbaar hoe een kunstwerk ontstaat. Makers schetsen, filmen,
schrijven, bakken en hakken waar de kijker bij staat.

UITNODIGING
29 en 30 maart 2014 is de stevige start, de kick off, de aftrap
van ‘Universum Achterhoek, het landschap en de kunst’.
Bij Espace Enny in de Dorpsstraat van Laag Keppel starten vier (of inmiddels meer)
kunstenaars. Er is werk te zien van beeldhouwer Erik Buijs. Keramist Joris Link en
schilder Roger Walschot bouwen samen een installatie op. Aan de wand wordt verder
schilderwerk van Karin Bos en Gerdien Kroes verwacht. Buiten bij de molen zal Mary
Quarles van Ufford een installatie maken in glas. Geen opening dus zoals u gewend bent.
Kom zaterdag en zondag langs tussen 12 en 17 uur bij Espace Enny. U ziet verrassende
resultaten binnen, in de tuin of elders, van verschillende kunstenaars. Op de wanden
van Espace Enny is op heldere informele wijze te lezen en te zien over de deelnemers
en hun plannen en projecten. Kom kijken, laat u verrassen. Enny en Frans Verhey zijn
er en verheugen zich op uw komst.
Vanaf nu zijn er elk laatste weekend van de maand speciale activiteiten. In de galerie
of erbuiten is werk in uitvoering, uitleg over het werk. Gepland zijn combinaties met
literatuur, bewegende beelden, wandeltochten, muziek, eten, proeven, marathonlezing. Kom kijken met een open blik.
Het project Universum Achterhoek duurt de hele zomer in wisselende samenstelling
en bezetting, binnen en buiten de witte wanden van Espace Enny. Het hele landschap
van de Achterhoek kan kunstzinnig inspiratiegebied, decor en werkterrein zijn. Op de
hoogte blijven van dit organisch groeiend project? Check www.espaceenny.nl of volg
Universum Achterhoek op Facebook. Mail me! Stuur aan Espace Enny uw e-mailadres
en ontvang een maandelijkse update van Universum Achterhoek.
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