Copy Paste

knippen en plakken als kunstvorm

Deze herfst toont Museum Waterland een keur van uiteenlopende
collages. Steeds vaker passen kunstenaars collage toe in hun werk.
Analoog, zoals dat al gebeurde in de tijd van Dada, of digitaal, met
de technische middelen van nu.
Het woord ‘collage’ stamt van het Franse werkwoord ‘coller’ dat
plakken of kleven betekent, maar ook ‘monteren’ kan zijn, zoals in
een fotomontage. Wie ooit een collage heeft gemaakt, weet dat het
schuiven met vormen en het spel met associaties voorop staan.
Zodat wringende of wonderlijke taferelen ontstaan. Een collagist is
een sprokkelaar van beeldelementen, die eindeloos zoekt en dan
vindt, of plotseling vindt zonder te zoeken. Het bijeen brengen van
geschikt materiaal kan uitgroeien tot een gericht verzamelen, maar
meestal is het een ontvankelijkheid voor wat geschikt zou kunnen
zijn en weten waar dat te vinden. Het ‘geleende’ karakter kan meer
vrijheid geven, zodat collages vaak speels en geestig zijn of een
andere kant van iemand onthullen.

retouradres:
Kaasmarkt 16, 1441 BG Purmerend

Agenda
Copy Paste
Jelle Kampen, Niels Staal, Dagmar
Baumann, Harald Vlugt, Anneke
de Soete, Kees Bierman, Hinderik
de Groot, Laurien Sneep, Emo
Verkerk, Stefan Kasper, Kees Visser,
Ronald Ruseler, Marijke Vijfhuizen,
en C.A. Wertheim
14 oktober - 22 november

Bloemen uit de kunstuitleen
een selectie uit de tooncollectie,
alle werken zijn direct te leen
3 september - 21 november

Museumwinkel
De werkgroep tentoonstellingen van Museum Waterland nodigde
14 kunstenaars uit die het principe van de collage gebruiken om
uitdrukking te geven aan wat met andere middelen niet kan. Of ze
nu oorspronkelijk schilder, graﬁcus, beeldhouwer of fotograaf zijn,
allen tonen op deze tentoonstelling geknipt, ‘gekopieerd’(copy) en
‘geplakt’(paste) werk. De één put het liefst uit zijn eigen gigantisch
en veelomvattend beeldarchief om heel precieze voorstellingen
op te bouwen, terwijl de ander schijnbaar achteloos verwerkt wat
hem bij toeval voor de voeten komt. Te zien zijn collages die met
pagina’s uit boeken gemaakt zijn, die een onmisbare aanvulling op
een tekening of schilderij vormen, puur fotograﬁsche composities
zijn of bijna-assemblages met ruimtelijk materiaal.
De tentoonstelling wordt geopend op zondag 18 oktober om 16.00
uur door Renee Bourgogne, kunsthistorica.
Wij rekenen op uw komst.

design (kunstvoorwerpen voor
dagelijks gebruik), boeken en kadobonnen lidmaatschap vereniging
en kunstuitleen.

Kaasmarkt 16
1441 BG PURMEREND
0299 - 422605
info@museumwaterland.nl
www.museumwaterland.nl
Openingstijden
dinsdag t/m zondag 12 -17 uur

