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Almelose Kunstenaars
Joost van Baars Henk Blokhuis Aschwin Huiskes John Reinders Betsie Slot Greet van Witsenburg

‘Kathmandu crossroad’ fotografie 105 x 180 cm
aluminium dibond geprint

Joost van Baars Is nieuwsgierig naar mensen,
naar werkprocessen, eigenlijk naar alles in de
wereld. Daarom verdiept hij zich graag in andere
culturen en bedrijven en probeert tot de essentie
te komen. Zijn bewondering voor hedendaagse en
surrealistische kunst leiden tot fotomanipulaties
die de realiteit overtreffen.

‘Optical Illusion 2’ kalkspray 4 x 11 m

Aschwin Huiskes Speciaal voor deze tentoonstelling ontwerpt Aschwin een lichtproject dat
24/7 zichtbaar is in de publieke ruimte van het
Cultuurplein. Het project is geïnspireerd op de
Theatervoorstelling ‘Uit verdriet geboren’ over
het leven van Helene Kröller-Müller die op 10
januari 2019 gespeeld wordt in Theater HOF 88.*)

‘Zomers licht’ acryl op doek 60 x 80 cm

Betsie Slot In heel haar werk is ‘Liefde voor
het leven’ een sterke inspiratiebron.
Momenteel staan beweging, reflectie, spel
van licht, vorm en kleur, verwondering en
bewondering centraal.

‘Master driver’ 50 x 20 cm - Voorzijde: ‘Angel’ 30 x 28 cm
‘De slaap’ marmer 12 x 33 cm

Henk Blokhuis werkt graag met verschillende
materialen en in diverse technieken. De laatste
jaren is hij vooral bezig met linoleumsneden en
beelden in hardsteen. Een aantal van deze beelden
is nu te zien.

John Reinders Zijn werk bestaat uit mixed-media,
collages, assemblages en readymades, welke door
middel van vervormingen vervreemden van de
werkelijkheid. Het werk getuigt van sfeer, gevoel,
intuïtie en ironie. John laat het aan de kijker
over wat zijn werk teweeg brengt: What you see,
is what you get!

*) Theater HOF 88 biedt donateurs van de Kunsthal de gelegenheid deze voorstelling tegen gereduceerd tarief
te bezoeken. Meer informatie hierover vindt u op onze website.

Zonder titel acryl op doek 60 x 60 cm

Greet van Witsenburg Beelden van dichtbij
en van verre reizen maken deel uit van haar
ervaringswereld en komen in een onbewuste
vervorming van de werkelijkheid tot uiting.
Haar subjectieve beleving staat centraal in
een expressieve en impulsieve werkwijze waarbij
kleur een belangrijke rol speelt.

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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