OUT-OF-THE-BOX II
EXPOSITIE
12 februari t/m 18 maart 2017

30 kunstenaars
nemen deel aan de tweede editie
van ‘Out-of-the-Box’ in de
tentoonstellingsruimte van HazArt

opening
12 februari 16:00 uur
door Mr. Olav Rosenberg

HazArt

Pimpelmees 3 - 3766 AX Soest
www.hazart.nl - T 035 6013150
E hazart@planet.nl
openingstijden:
wo- vr 10-17 uur, za 10-16 uur

met steun van

de Hazelaar ART SUPPLIES SOEST

Deelnemende kunstenaars:

Peter van den Akker
Elly Baltus
Gustavo Beckelmann
Karin de Bruin
Roel van Dieren
Dup Darie (RO)
Eddy Gheress
Bea van der Heijden
Nadjezjda van Ittersum
Anneke Jansen-Kniesmeijer
Carina Janssens
Maria van Koningsbruggen
Cor Litjens
Henk Maassen
Huub van Meerwijk
Guido Messer (DE)
Hennie van Overbeek
Rop Philippi
Alex Ravoo
Stephanie Rhode
Chris Rodenburg
Loes Schellekens
Jean Marie van Staveren
Marja Steinmetz
Ida Thoenes
Peter van Tilburg
Jose van Tubergen
Constance Visser
Henk van der Ven
Tom Wagenaar
Hanneke Zwart
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25 JAAR HAZART

Out-of-the-Box II
25 jaar geleden, in 1991, vond de eerste expositie van actuele
beeldhouwkunst plaats bij HazArt in Soest. Tegenwoordig is HazArt een
gerenomeerde plek in de kunstwereld met een beeldentuin,
een prachtige galerie en een grote beeldhouwmaterialenwinkel.
Beeldhouwers en kunstliefhebbers nationaal en internationaal weten
HazArt inmiddels goed te vinden.
Voor dit jubileum zijn oprichters Ali van den Berg en Jan Hazelaar in
het archief (the box) van HazArt gedoken en hebben alle kunstenaars
benaderd waarmee ze in het verleden hebben samengewerkt.
De enorme positieve respons hierop toont aan dat de kunstenaars en
HazArt goede herrineringen hebben aan de eerdere samenwerking.
Met als gevolg dat nu 90 kunstenaars in drie overzichttentoonstellingen
aan het publiek getoond worden.

Huub van Meerwijk
Nadjezjda van Ittersum

De metafoor out of the box is met name van toepassing op het
kunstenaarschap. Juist zij creëren en denken buiten de bestaande kaders
hetgeen vaak resulteert in verrassende en originele kunstuitingen.

HazArt

Pimpelmees 3, 3766 AX Soest
Voor informatie over de expositie:
Ali van den Berg / Mieke van Hassel
E hazart@planet.nl
T +31 (0)35-6013150

www.hazart.nl

Cor Litjens
Peter van den Akker

