UITNODIGING EXPOSITIE TOEKOMSTDENKEN
9 FEBRUARI T/M 7 MAART 2020

ZAAL ZUID KUNSTPODIUM / OYFO KUNST & TECHNIEK IN HENGELO
Susanne Maria Wolf (boegbeeld Overijssel)
Molly II (No 2) - Potlood op papier - 100 x 60 cm

EXPOSITIE TOEKOMSTDENKEN

OPENING ZATERDAG 8 FEBRUARI 2020 16.00 UUR
Wij nodigen u van harte uit voor de opening van de expositie Toekomstdenken.
Toekomstdenken daagt kunstenaars uit om over hun eigen grenzen heen te
kijken, zich te verdiepen en crossovers aan te gaan. Hoe vertaal je toekomstideeën, dromen, verwachtingen, utopieën of dystopieën in een kunstwerk?
Overijsselse kunstenaars nemen u mee in hun verbeelding van dit thema in
een expositie met ca. 100 kunstwerken, waaronder street art, tekeningen,
objecten, installaties, schilderijen, foto’s, verzen en film.
De expositie wordt geopend door Lous Kerkhof (directeur Oyfo / Kunst &
Techniek) en Rudy Simon (één van de boegbeelden van het project).
Toekomstdenken is een samenwerkingsproject
in Overijssel en Drenthe en bestaat uit exposities, workshops, lezingen, verdiepingsdagen
en masterclasses. Aan het project zijn in beide
provincies vijf boegbeelden verbonden, kunstenaars met een inspirerende beroepspraktijk,
die het project ondersteunen en begeleiden. De
boegbeelden in Overijssel zijn: Marieke de Jong,
Patrick Mangnus, Rudy Simon, Susanne Maria
Wolf, TamTam Objektentheater. Zij nemen deel
aan de expositie in Zaal Zuid kunstpodium.
Naar aanleiding van de tentoonstelling worden
door publiek en boegbeelden 9 kunstenaars
geselecteerd en uitgenodigd deel te nemen
aan een vervolgtraject met Masterclasses.
Bekendmaking genomineerden is op 7 maart
om 16.30 uur.

onderdeel van Oyfo/
Kunst & Techniek
www.zaalzuid.nl

9 FEBRUARI T/M 7 MAART 2020
ESREIN 11, 7555 CX HENGELO
DO. EN VR. 13.00 - 16.00 UUR
ZA. EN ZO. 13.30 -17.00 UUR

De parallelle expositie van Drentse kunstenaars opent op 15 februari in
CBK Emmen en loopt tot en met 29 maart 2020 (www.cbkemmen.nl).

Toekomstdenken is mogelijk dankzij financiële bijdragen van
de Provincie Overijssel, Provincie Drenthe, VSBfonds, Fonds voor
Cultuurparticipatie, Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel en is een
project van Stichting Beeldruimte (www.stichtingbeeldruimte.nl) en
Stichting Kunst & Cultuur (www.kunstencultuur.nl).

