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ART RAW
2 kunstenaars | 2 dagen | 20.000m2

12:00 Kromhouthal, Gedempt Hamerkanaal 79-83, Amsterdam Map

Een guerilla expo van Sophie Walraven en Carolien Wissing. In de Kromhouthallen, voormalig

STORK-terrein, Amsterdam-Noord.

Zonder subsidie, zonder witte handschoentjes, zonder angst, zonder opschmuck en bijna zonder

toestemming.

With: Sophie Walraven, Carolien Wissing

Sophie Walraven toont onder andere een overzicht van haar laatste guerilla-project '#Wienzebek', een serie portretten tot

stand gekomen via Twitter. Op zoek naar modellen om te leren portretschilderen, bedacht Sophie een spel met haar volgers. Het

door haar uitgekozen en geschilderde model wordt op Twitter geplaatst en haar volgers moeten raden 'Wienzebek' het is. Er is

ook een flink aantal beschilderde motorkappen en autodeuren te zien, de laatste overblijfselen van 'Art at the Scrapyard' uit 2011.

Ook is er plaats voor zes enorme doeken die Sophie afgelopen jaar maakte in haar atelier op steenworp afstand van de

Kromhouthal.

Carolien Wissing exposeert onder andere haar nieuwste serie 'Modern Cathedrals', waarop grote infrastructurele bouwwerken

zoals de aanleg van de 2e Coentunnel en de Noord/ Zuidlijn te zien zijn. "Dit zijn enorme prestigeprojecten waar veel geld, tijd en

mensen mee gemoeid zijn, het zijn onze moderne Kathedralen". De schilderijen zijn groot, krachtig geschilderd en imponeren.

Carolien: "Ik zie de poëzie in deze rauwe betonstructuren, ze doen je beseffen dat je heel nietig bent en herbergen tegelijkertijd

een monumentale schoonheid. In de Kromhouthal hangen ze in hun natuurlijke ambiance".

Meer informatie
16 juni | Preview: 12h00 - 14h00 | Opening: 14h30 | Expositie: 14h00 - 19h00

17 juni | Expositie: 12h00 - 19h00

Gratis entree

Check de websites van Walraven en Wissing voor meer info over de kunstenaars.

Attend ART RAW op Facebook.
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