Contact

Angela Smit

Mankato
Twistvliettoren
Holtenbroekerdijk 5
8031 ER Zwolle
+31 (0)6 428 64 145
info@mankato.nl
mankato.nl

‘Spiegel’ (2019)
diverse afmetingen, mixed media
Ik kijk naar de reflectie van de
natuur, van leven, in het water.
Ik zie hoe alles verbonden is met
elkaar, en hoe alles zijn gang gaat.
Water is levendig, het vloeit en
beweegt. Water, voor mij, staat
voor het loslaten van controle.
Het is iets wat ik ook graag doe
tijdens het maken van mijn werk.
angeladesigns.nl

Eva Idema
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De expositie ‘Leven met water’ is mede mogelijk gemaakt door
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‘LandSchaap’ (2019)
197 x 78 cm, oude acrylverf op
MDF (FSC)
Water staat voor mij als gever
van leven. Zonder water zou er
niks zijn op aarde. Het geeft leven
aan elk dier en elke plant. Dat is
wat ik probeer te laten zien in mijn
schilderij. Alles begint met water,
ook het Zwolse Landscha(a)p.
instagram.com/evawoez
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Entree/ Introductie
Kunstwerken workshops
Expositie
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Stephanie Duijnisveld
DINA
Cibap
Eva Idema

Dorieke Schreurs | DINA |
Stephanie Duijnisveld |
Angela Smit | Eva Idema
6 & 13 oktober
12.00 tot 17.00 uur
Twistvliettoren

mankato.nl

Expositie ‘Leven met water’
Door de opwarming van de aarde verandert het
weer en is er vaker te veel of juist te weinig water.
In steden wereldwijd groeit de waterproblematiek,
ook hier in de IJssel-Vechtdelta. Water kan niet
goed wegstromen door bestrating en bebouwing
en bij hitte biedt een ‘versteende’ omgeving geen
verkoeling. Dit in tegenstelling tot een groene
omgeving vol begroeiing. Hoe gaan we hiermee
om, wat kunnen we ertegen doen?
De kunstenaars die voor Mankato werk maken
hebben deze thematiek als uitgangspunt genomen
in hun expositie ‘Leven met water’. De gangbare
manier van kijken naar onze omgeving is daarvoor
onder de loep genomen. Ze maken 'groene kunst',
door gebruik te maken van milieuvriendelijke materialen en werkwijzen. De kunstenaars verbeelden
het thema ‘Leven met water’ in schilderijen, foto’s,
installaties en een soundscape. Ze zijn ervan overtuigd dat verbeelding nodig is voor het vinden van
oplossingen: kunst is de magie die we nodig hebben.

Stephanie Duijnisveld

Dorieke Schreurs

DINA

‘Paved paradise’ (2019)
Diverse afmetingen, olieverf op katoen papier en diverse objecten

‘Ode to Soil II’ en ‘Ode to Soil III’ (2019)
120 x 100 cm, tempera gemaakt met natuurlijke pigmenten op jute

‘Let the birds speak’ (2019)
audio/soundscape, gemaakt in Logix Pro X

Ik ben gefascineerd door de uiteenlopende manieren waarop mensen
wereldwijd hun leefomgeving waarnemen en vormgeven. Kenmerkend
voor onze tijd en plaats is het bouwen met steen, beton en asfalt. We
willen dat onze woning antiseptisch is, een exclusieve menselijke zone.
‘Natuur’ beschouwen we als iets ‘daarbuiten’. We hebben geprobeerd
onszelf af te scheiden van andere levensvormen. Als gevolg hiervan
raken natuurlijke systemen uit balans en ontstaan symptomen als
wateroverlast. Onze dualistische manier van denken stemt niet overeen
met de realiteit, waarin levensvormen met elkaar verstrengeld zijn.
Als we onze ogen openen voor deze realiteit, kunnen we veel leren
van planten en dieren. stephanieduijnisveld.nl

Duurzaamheid, klimaatverandering, leven met water, onze relatie met
de aarde en de soorten waarmee we hem delen: het zijn bepalende
onderwerpen voor onze generatie en de generaties die volgen. Ik geloof
dat deze onderwerpen niet altijd benaderd hoeven worden vanuit een
doembeeld, maar dat echte, betekenisvolle verandering voortkomt uit
positiviteit. Met mijn kunst probeer ik bewustwording te creëren, mensen
verbondenheid met de natuur te laten herontdekken, verwondering op
te wekken voor het wonderlijke van alles wat ons omringt en hiermee de
drang te stimuleren om deze natuur te verzorgen. Ik zoek naar grensverleggende manieren om met materialen om te gaan, om daarmee een basis
te creëren voor duurzame ontwikkeling in de wereld van kleur. dorieke.nl

Met deze soundscape wil ik de vogels die in de IJssel-Vechtdelta leven
een stem geven. De vogels geven een duidelijk signaal af: hoor ons!
Ik zie dit als een roep om bewustwording, een oproep aan de mensheid. Onze omgang met de natuurlijke omgeving heeft wel degelijk
effect op de rest van de wereld. De flora en fauna om ons heen lijdt
onder onze keuzes en daar moet verandering in komen. Er is elke dag
een mogelijkheid om een andere keuze te maken, begin vandaag en
beantwoord de oproep van deze vogels. dinamusic.nl

