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Museum de Fundatie te gast
Rob Scholte –– Jan Sluijters

In galerie en Tuinzaal:

Rob Scholte ‘Zonder titel’ 87 x 70 cm

Jan Sluijters ‘De eeuwige post aan de grenzen’ 48 x 32 cm

Museum de Fundatie (collectie Provincie Overijssel), Zwolle en Heino/Wijhe

Museum de Fundatie (verworven met steun van de BankGiro Loterij),
Zwolle en Heino/Wijhe

Rob Scholte (1958)
We tonen 11 van zijn werken, waaronder
het zesluik Silk Cut. Met acrylverf trekt
Scholte vlijmscherpe sneden in zachtzijden
doeken. De oogstrelende stof contrasteert
met de venijnige incisies.
Dat is wat Scholte als kunstenaar beoogt:
provoceren en prikkelen.
Door te spelen met het beeld, creëert hij
nieuwe spanningsvelden.

Jan Sluijters (1881-1957)
Sluijters maakte een serie oorlogsspotprenten voor de Nieuwe Amsterdammer.
De complete serie van 77 litho’s werd
verzameld door Scholte.
Ze geven een vlijmscherpe analyse van
de Eerste Wereldoorlog en de positie
van het neutrale Nederland hierin.
De werken ademen een uiterst kritische en
onafhankelijke geest.

Nancy de Graaf ‘Anders 2019’ 130 x 150 cm

Nancy de Graaf (1989)
Winnaar Heartfundbeurs en Buning
Brongersprijs 2016.
Deze jonge kunstenaar toont ons in de
galerie en tuinzaal haar gelaagde werk.
Tussen onduidbare abstracte vormen en
vlakken loopt een rode draad van figuratie
waardoor vervreemdende en intrigerende
beelden onststaan.
De thema’s isolement, kwetsbaarheid en
vervreemding voeren de boventoon.

Voorzijde Rob Scholte ‘Silk-cut’, deel 1 van 6, 100 x 90 cm
Museum de Fundatie (verworven met steun van de BankGiro Loterij),
Zwolle en Heino/Wijhe

Openingstijden: dinsdag t/m zondag van 13.30–17.00 uur. Entree gratis,
Kinderen Kijken Kunst en andere groepen op afspraak: 06 23 11 68 53
en via info@indigoalmelo.nl.

Dank aan de vele donateurs, de gemeente Almelo, Kroon Oil,
Malvern Panalytical, Almelo Promotie en Stadsfonds Almelo.
Faciliteiten beschikbaar gesteld door Theater Hof88.
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