Young at ART
“Young at Art is een door de Gemeente Almelo en de stichting Nieuwe Twentse Kunst
geïnitieerde organisatie.
Zij geeft jonge, pas afgestudeerde, kunstenaars en designers de kans om zichzelf en
hun werk te ontwikkelen aan een breed publiek te tonen.
Dit jaar bevinden de expositie locaties zich hoofdzakelijk in panden in de Havenpassage
en op het festivalterrein van MAFF 2013 aan de Hagengracht.
In deze publicatie ziet u een overzicht van alle kunstenaars en designers die deel
nemen aan de eerste editie van Young at Art.
De expositie wil prikkelen, verwonderen en biedt pas afgestudeerde kunstenaars en
designers een podium voor hun werk.
Een podium waar niet alleen de kunstliefhebber, maar juist ook de toevallige passant,
Meer informatie:

kennis kan maken met de diversiteit van kunst en design.

www.nieuwetwentsekunst.nl

Voor curatering en organisatie van Young at Art zijn namens de stichting Nieuwe

www.atyoungatart.nl

Twentse Kunst verantwoordelijk: Ayla Fraatz en Mirjam de Noord van melksoep en

www.facebook.com/atyoungatart

Ymke ter Beek van BYT Concepts.”

2013

D e wi

Soft Cabinets
Soft Cabinets is een collectie kasten gemaakt van verschillende typen schuimrubber.
Ze zijn voort gekomen uit een materiaal onderzoek. Schuimrubber is een algemeen
bekend maar ondergewaardeerd materiaal.
Met de Soft Cabinets wilt Dewi van de Klomp het materiaal opnieuw onder de aandacht
brengen door middel van een ongebruikelijke toepassing. Ze laat schuimrubber zien
in zijn pure vorm zonder bedekking en omarmt de veranderingen in het materiaal die
door tijd en gebruik plaats vinden.

Dewi van de Klomp
www.dewivandeklomp.nl
info@dewivandeklomp.nl
06- 54 220 979

Ellis
Stil
Met hoeveel aandacht kijken we om ons heen? Zijn we ons echt bewust van de dingen
die we dagelijks doen en tegenkomen? Of zijn ze zo vanzelfsprekend dat we ze niet
Ellis van Aart

echt meer zien?

www.ellisvanaart.com

Met ka • bi • net en stil • le • ven wil Ellis van Aart de toeschouwer opnieuw laten kijken

info@ellisvanaart.com

naar de dingen om ons heen, naar de schoonheid van het alledaagse en de verhalen

06- 122 64 227

die hierin verborgen liggen.

2920 days to remember
2920 days to remember is een portret van de man waar ik zeven jaar heb
schoongemaakt. Wekelijks kwam ik daar over de vloer en bewonderde zijn geordende
levensstijl bestaande uit simpele doch prachtige rituelen, wonderlijke lijstjes en
planningen in het mooiste handschrift dat ik ooit zag. Het was mijn missie om deze
fantastische man te portreteren. Deze missie heeft vorm gekregen in een bijna 8 meter
lang tweedimensionaal werk. Het zijn de foto’s van de 52 weken van zijn agendas
van de afgelopen 8 jaar, inclusief 2013. De 52 weken hangen onder elkaar, zodat zijn
patronen duidelijk zichbaar worden. Zo doet hij bijvoorbeeld elk jaar in de zelfde week
zijn belastingaangifte, wordt zijn tuin regelmatig bijgehouden, en zijn er hier en daar
kleine tekeningetjes te vinden. Het is een portret boordevol informatie waarin iedereen
andere dingen opvalt.
Gerda van de Glind
www.gerdavandeglind.nl
gerdavandeglind@live.nl
06- 145 88 224

Gerda

Jouke
Folly
Een reis op schaal naar mijn utopie.
Jouke Bouwhuis
www.joukebouwhuis.nl
info@joukebouwhuis.nl
06- 25 367 547

Joyce

Draadinstallaties
De fascinatie voor draad is ontstaan in het textielmuseum in Tilburg, waar ik vol
bewondering naar de machines keek die de draden tot stof weefden; het tactiele van
het draad, de complexheid van de patronen en de spanning van de draden waren de
aspecten die ik aantrekkelijk vond.
Ik werk graag met mijn handen. Arbeidsintensief werken schuw ik daarbij niet. Draad
is voor mij een prettig materiaal. Mijn werk refereert aan handwerktechnieken zoals
haken, macramé en weven. Maar het valt daar niet mee samen, ik probeer handwerk
met draad op een andere schaal uit te voeren, zodat er iets nieuw ontstaat wat niet
meer zozeer met handwerktechnieken te maken heeft maar met een spel die het werk
met de ruimte aangaat. Ik gebruik de technieken om beeld te creëren.
Ik onderzoek de mogelijkheden van draden in een ruimte: welke contrasten zijn er
mogelijk en wat doet een achtergrond. Ik ben op zoek naar de juiste spanning en

Joyce Heuven
www.joyceheuven.blogspot.nl
joyce_heuven@hotmail.com
06- 125 94 178

dynamiek in mijn werk: spanning tussen de draden en het bevestigingspunt. In veel van
mijn werken is beweging te zien.
Op dit moment onderzoek ik draadinstallaties op locatie: op kleine schaal in ruimtes
maar ook groter zoals buiten op muziekfestivals.

Kees
Spanningsboog
‘Spanningsboog’ bestaat uit vijf tafels met een relief in het tafelblad. In dit relief passen

Kees Westervelt

puzzelstukken, deze puzzelstukken kunnen door bezoekers in de tafels gelegd worden

www.keeswestervelt.blogspot.nl

waardoor men deelnemer van het werk kan worden. Door deze actie veranderd het

keeswestervelt@hotmail.com

werk met elke ingelegd stuk en zal ook de perceptie van de deelnemer op het werk

06- 43 815 426

veranderen. Het werk heeft een sterke visuele vormgeving maar door deze handeling
is het werk niet statisch en puur visueel maar speelt juist de beleving en dynamiek ook
een sterke rol.

KunstKunst
Uitzendbureau
Een uitzendbureau voor kunstenaars.
Dit kantoor, of zo je wilt decor, is de plek
Frank Blommestijn &

van waaruit we een reeks van gebeurte-

Michiel van der Werf

nissen gaan ensceneren waarbij kunst

www.frankenmichiel.nl

de gedaante aanneemt van de media-

frankenmichiel@gmail.com

cultuur.

Wooden Mask
Lisette Appeldorn

Het toepassen van verschillende vouwtechnieken op dunne lagen

www.lisetteappeldorn.com

hout, creëert een surrealistisch leger van karikaturen die de kijker

info@lisetteappeldorn.com

tot kijken dwingt. Ze houden je in het vizier en voeren zo de span-

06- 27 002 040

ning op tussen de kijker en het masker.

Lisette

Lotta
Das Unheimliche
In mijn werk onderzoek ik de menselijke angst en enge gevoelens. In kijkdozen ontrafeld
Lotta Imeyer

zich een wereld voor je ogen, die misschien aan bekende verhalen doet denken en

www.lottaimeyer.blogspot.nl

toch helemaal op zichzelf staat. Door aan deze scènes iets vreemds toe te voegen

lotta.imeyer@gmx.de

veranderd het geheel en moet je ineens zelf over het verhaal naar gaan denken. Het

06- 17 650 309

“Unheimliche” ziet er voor iedereen anders uit.

Matthias
Sine Titelo 4
Ik ben ervan overtuigd dat de natuur ons alles geeft wat we nodig hebben. Maar om dit
na te kunnen gaan is het noodzakelijk dat men naar de natuur luistert.
Door de vereniging van techniek en ruwe materialen is dit object ontstaan, waarbij men
in eerste instantie niet vermoedt dat het geluid vanuit deze constructie komt.
Ik probeer met dit werk niet de natuur te imiteren, maar meer de mogelijkheid te bieden
zijn eigen natuur te creëren.
Wanneer je door de vormen en het geluid je laat inspireren, en het toelaat een keer
je voor al het andere af te sluiten, ga ik er van uit, dat je verdwijnt in je eigen wereld.

Matthias Grothus
www.matthiasgrothus.com
matthias.grothus@gmail.com
06- 43 004 860

Nicole

Nicole Urban
www.iperformyou.com
hello@iperformyou.com
06- 44 383 304

Something sleeping longing waiting
In haar eindexamen op de Artez Aki in Enschede, heeft Nicole Urban zich geconcentreerd
op licht, lucht, beweging, lichte alledaagse materialen in een nieuwe context, en de
aantrekkingskracht van het toeval. In haar installaties, of situaties, onderzoekt zij wat in
onze tijd van multimediale overprikkeling, nog wel op subtiele manier de aandacht van
de bezoeker kan aantrekken en vasthouden. Proces en onderzoek beginnen op een
speelse manier, en ook de werken lijken op objecten vanuit een speels laboratorium
waarin bezoekers zijn uitgenodigd om een tijdje te blijven en te ontdekken – en waarin
ook de bezoeker zelf kan worden geobserveerd.

Het Nieuwe
Collectief

Het nieuwe collectief viert: het postkantoor
Het nieuwe collectief is een samenwerking tussen Svenja Arends en Gerda van de
Glind, beide alumni van Artez Enschede. Hun samenwerking is ontstaan tijdens de
verhuizing naar het nieuwe academie gebouw. Door dat er veel geklaag werd gehoord
op de wandelgangen hebben ze besloten dat het tijd was voor een nieuw geluid. Niet
klagen, maar vieren! Er zijn immers zoveel mogelijkheden om te benutten, of het nou

Gerda van de Glind & Svenja Arends

gaat om een academiegebouw, een tentoonstellingsruimte of een oud postkantoor,

www.het-nieuwe-collectief.nl

Svenja en Gerda bundelen graag hun feestelijke krachten om deze plaatsen nieuw

het-nieuwe-collectief@live.com

leven in te blazen.

Stas
Stas Kokke
www.minifest.nl

Minifest

minifest@staskokke.nl
06- 115 38 971

Geïnspireerd door kleine festivals en de Nederlandse doe-het-zelf partyscene maken
mijn ontwerpen het mogelijk gebruik te maken van relatief goedkope en makkelijk
toegankelijke items zoals paraplu’s en bierkratten voor uitgesproken sociale doeleinden.

Wouter

Wouter Kops
www.wouterkops.com
woutor@live.com
06- 24 905 245

Watching Nature + Self Sufficient Suit
Wouter Kops is beeldend kunstenaar en houdt zich bezig met alledaagse fenomenen.
Hij confronteert de toeschouwer met datgene wat in het dagelijkse leven voor
vanzelfsprekend wordt aangenomen. Zijn doel is de toeschouwer bewust te laten
worden van de elementaire kanten van ons bestaan. Hierbij vormt de relatie van de
mens met de natuur een belangrijke inspiratiebron.
De wereld is als een grote gereedschapskist waarvoor het gereedschap nog ontdekt
of bedacht moet worden. Door het ontdekken van die gereedschappen kan de werking
van de fysieke wereld door ervaring geleerd worden.
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