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’Jong in Groningen in 2013 # 1’ in Galerie Noord
NIEUWSTAD
Van 30 maart tot en met 25
april is in Galerie Noord de
tentoonstelling ’Jong in Gro-
ningen in 2013 # 1’.
Afgestudeerde kunstenaars
van Academie Minerva Gro-
ningen, lichting 2012, jong in
kunst, aan het begin van hun
carrière, tonen de resultaten
van het eerste jaar waarin ze
zelfstandig hun beroep uitoe-
fenen. De expositie omvat
zowel twee- als driedimensio-
naal werk.
Wendel de Boer: Ze haalt
verschillende onderdelen van

het menselijk lichaam uit
hun context of ze isoleert
deze, waardoor ze de aan-
dacht vestigt op details.
Daniëlle Boorsma: Voor Da-
niëlle zit de natuur en de
wetenschap vol mysterie en
‘fenomenen’, die ze in haar
werk laat zien in een mix van
waarneming en fantasie.
Femke van Dijk: In Femke’s
video ‘Verstillingen’ spelen
drie elementen een rol: land,
lucht en water. Dit zijn de
bronnen van de meditatieve
en herhalende bewegingen in
haar werk.

Miriam Knibbeler: De mens-
en dierachtige figuren die ze
van was maakt, hebben een
sterke fysieke kwaliteit die
wordt ontkend door de trans-
parantie ervan.
Gerry Mellema: Door haar
beelden beweging en vorm te
geven, een huid en met de
schaalgrootte te spelen, ont-
staan er vormen die mense-
lijk en dierlijk tegelijk zijn.
Sjuuls Oonk: Haar werk staat
symbool voor het uiteindelij-
ke zwarte gat, de dood. Het
gebruik van stof is voor haar
een manier om tot deze mys-

terieuze kern te komen.
Klasiena Soepboer: Zij heeft
het verlangen om een verha-
lende gedachte op te roepen
met de natuurlijke beelden
die ze maakt, die tijdelijk een
nieuw ontstaan stukje wereld
brengen.
Marleen Stiekema: In de
foto’s die Marleen maakt zijn
kleur en vervreemding twee
elementen die telkens terug-
komen, ieder in hun eigen
vorm, esthetiek en stijl.
De tentoonstelling wordt
zaterdag om 17.00 uur ge-
opend.


