
CENDERTRANS

NIEUW WERK VAN ARTE COLDER



Het werk van Arte Colder (Enschede, 1985) 
 geeft geen uitsluitsel. Integendeel: de vraag 

 rijst wie nou wat is en waarom die vaststelling 
 zo belangrijk wordt geacht. Hoe gaan wij om 

met geslacht en identiteit en welke rol 
speelt dit in onze samenleving?

De in elkaar overvloeiende lagen in
 de werken symboliseren de mate van 

mannelijkheid en vrouwelijkheid die per
 individu sterk uiteen kunnen lopen. Het is 

alsof er sectie wordt verricht op de dubbel-
rol van het geslacht: unieke personen in 
hun onschuldige en breekbare intimiteit.

In het westen denken we 
graag binair: het leven voelt 
minder beangstigend als we 
goed en kwaad in twee keurige 
compartimenten kunnen scheiden.
Of als we de geest los kunnen 
zien van het lichaam. Als het 
geslachtsonderscheid op losse 
schroeven komt te staan, 
bedreigt dat de sociale orde.

OVER 
HET WERK



Mede namens de kunstenaar nodigt het gemeentebestuur van Weert u uit voor de opening van de tentoonstelling

Conservator Gemeentemuseum Weert John van Cauteren houdt een welkomstwoord.

Beeldend kunstenaar Rob Scholte geeft een inleiding.

Spoken word-artist Mickey Wo draagt tijdens de opening een gedicht voor,
geïnspireerd op het recente werk van Arte Colder.   

Wethouder van cultuur Geert Gabriëls verricht de opening. 

Bij de tentoonstelling verschijnt een publicatie met een introductie over het werk, van de hand van
kunstrecensent Alex de Vries. Iedere bezoeker krijgt een genummerd en gesigneerd exemplaar.

op zondag 2 APRIL 2017 om 15.00 UUR 
in het GEMEENTEMUSEUM JACOB VAN HORNE.

TRANSCENDER
NIEUW WERK VAN ARTE COLDER

De tentoonstelling is te bezichtigen tot en met zondag 17 september 2017.



OPENINGSTIJDEN
Dinsdag tot en met vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur | Zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur

EXTRA OPENINGSDAGEN
Tweede Paasdag 17 april van 14.00 - 17.00 uur | Tweede Pinksterdag 5 juni van 14.00 - 17.00 uur

Het museum is gesloten op: Eerste Paasdag 16 april, Koningsdag 27 april, 24 mei en Eerste Pinksterdag 4 juni.

TOEGANGSPRIJZEN
Volwassenen € 4,-

Groepen vanaf 10 personen € 3,-

Weerterlandpas € 2,-

Kinderen en scholieren t/m 17 jaar Gratis

Vrienden van het museum Gratis

Museumkaart Gratis

ERFGOEDCLUSTER WEERT
Het cluster omvat Gemeentearchief Weert en Gemeentemuseum Jacob van Horne.

GEMEENTEMUSEUM JACOB VAN HORNE
Markt 7

6001 AJ Weert

(0495) 53 19 20

www.erfgoedhuisweert.nl 

erfgoedcluster@weert.nl

Volg ons op:


