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Annegret Kellner

‘I PRESUME’
Eva Roovers

in Kunsttraject-etalages
in de Staatsliedenbuurt, Amsterdam

••••••••••••••••••••••
Annegret Kellner (Karl-Marx-Stadt
1979). De pot bepaalt de groei en
bloei van een plant. Zo blijft beheersbaar wat je in de vensterbank zet,
voor het raam tentoon stelt. Een
boeket bloemen mooi schikken, een
plant doen groeien in een pot, het
zijn pogingen om greep te krijgen op
de dingen, op de wereld. Maar het
ontsnapt ons telkens weer; ook de
plant gaat vroeg of laat dood, en de
pot heeft daaraan bijgedragen.
Annegret voert dat sterf-proces zó
op dat de onvermijdelijkheid ervan
benadrukt wordt. Door deze uitvergroting roepen de getormenteerde
planten van Annegret juist het tegendeel van kwelling en onverschilligheid
op… het stille en tijdelijke, het
eenzaam levende is wat ze zoekt.
Eva Roovers (Amsterdam 1981).
De opstellingen van Eva Roovers
zitten vol ongerijmde verbanden die
ze ons evengoed als voldongen feit
onder de neus wrijft, wat de verbazing over waar-kijk-ik-naar extra
aanwakkert. Haar serie ‘one man’s
trash is another man’s treasure’ krijgt
in de etalages van de staatsliedenbuurt een vervolg; gevonden ‘trash’
uit de buurt krijgt stapelend,
schuivend, balancerend een tweede
leven als ‘treasure’ van de buurt.
Door de geraffineerd op elkaar
afgestemde kleuren, door de
messcherpe belichting en het spel
tussen plat en diep, ontstaan er
wankelmoedige composities als
klassieke stillevens. Van weggegooid
huisraad, als portretten van de buurt.

Selfmade Laziness, 2013. Zeven piëzo prints, met lijst 22 x 136 cm.

Kunsttraject-etalages
Het werk zal dag en nacht te zien zijn
in de volgende etalages:
Van Hallstraat 13, 31
J.M. Kemperstraat 89, 121, 140, 148
Van der Hoopstraat 41, 66, 88, 89
Fannius Scholtenstraat 20
Opening en rondleiding
Er is een rondgang met de kunstenaars langs de etalages op zondag
3 juni. Verzamelen om 15.00 uur op
het Van Limburg Stirumplein.
Schrijver, journalist Edo Dijksterhuis
(Het Parool) zal vrijmoedig bemiddelen tussen kunstenaars en publiek.
Deze tentoonstelling wordt georganiseerd door
Kunsttraject in samenwerking met de gastcuratoren
Chantal Breukers en Jans Muskee van DAK.
DAK is een kunstinitiatief in Utrecht.
Stichting Kunsttraject is een kunstenaarsinitiatief in
Amsterdam, Stadsdeel West.
Met dank aan Gemeente Amsterdam Stadsdeel West,
Woningstichting Rochdale en Woningcorporatie
YMere.
www.kunsttrajectamsterdam.nl
www.facebook.com/Kunsttraject-amsterdam

Uit de serie ‘one man’s trash is another man’s
treasure’

www.annegretkellner.nl
www.evaroovers.com
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