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‘Hedendaags Arcadië’ toont de kracht van Goretti
BEELDENDE KUNST
door
Gerrit
van den Hoven
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Reageren?
g.vdhoven@bd.nl

E

én ding maakt de groepsexpositie ‘Hedendaags
Arcadië’ heel erg duidelijk.
Met gebouw Goretti aan
het Wilhelminapark beschikt Tilburg over een fraaie expositieruimte. En dat op een steenworp van
De Pont, internationaal opererend
museum voor beeldende kunst
dat jaarlijks ruim zestigduizend
liefhebbers trekt. Des te tragischer
is het hoe de gemeente Tilburg
omgaat met die ruimte. In plaats
van minstens 1000 euro per
maand beschikbaar te stellen voor
continuïteit en kwaliteit is het een
soort kunsthal waar iedereen die
wil exposeren 1000 euro per
maand moet betalen. Gevolg: een
zwalkend expositieaanbod en een
al even zwalkende kwaliteit en
zelfs leegstand.
Galeriehoudster Ingrid Luycks
maakt duidelijk welk een mooie
aanvulling Goretti zou kunnen
zijn op het kunstaanbod van de
stad. Ze nodigde landschapsschilders uit, deels verbonden aan haar
galerie, deels ook niet. Blikvanger
in de expositie is een installatie
van de Tilburgse kunstenaar Geert

Hedendaags Arcadië
䢇 Groepsexpositie in Goretti, Wil-

helminapark 53/54 & Luycks Gallery, Nieuwlandstraat 31. Van 1
april t/m 6 mei, do, vrij 13-18, za
13-17 en 1e zo vd maand 13-17u.

Koevoets. Centraal in de ruimte
hangen doeken met daarop foto’s
van vernielde landschappen in de
‘grote oorlog’ van 1914-1918. Daartussen hangen varkensstaarten
van neon. De stalen gedraaide palen die werden gebruikt om bussels prikkeldraad aan op te hangen
als bescherming en markering van
de linies. Koevoets is gefascineerd
door de Eerste Wereldoorlog en is
in de race voor een groot kunstproject rond de herdenkingen in en
rond het Vlaamse Ieper in 2014.
Deze installatie is dan een mooi visitekaartje.
Luycks combineert de expositie in
Goretti met een tentoonstelling in
haar galerie in de Nieuwlandstraat. Maar daar had ze nooit de
grote werken kwijt gekund die nu
in Goretti hangen. Een groot, fraai
werk van Hans de Bruijn bijvoorbeeld, of een sfeervol groot doek
van Michael de Kok, overigens ook
een Tilburger. Natuurlijk zijn er
kritische kanttekeningen te plaatsen bij de keuzes van Luycks. Het
thema is niet overal consequent
uitgewerkt en er zouden andere,

De installatie van de Tilburgse kunstenaar Geert Koevoets met foto’s van in de Eerste Wereldoorlog verwoeste
foto Tim Rijnhout/PVE
landschappen en varkensstaarten in neon.
misschien betere, namen denkbaar zijn geweest voor dit thema.
Maar Luycks heeft er een mooie expositie van gemaakt. Drie fraaie,
door Bredanaar Jaap de Vries gemaakte, werken op aluminium,
verrassend nieuw werk van René
Korten en nieuw werk van Marcel
Dingemanse, die een pinhole-camera in een kist op het dak van

zijn auto zette en zo als een auto
die fotografeert voor Google Streetview overbelichte landschapsfoto’s
maakte. De foto’s en de projectie
werken vervreemdend. Licht
wordt in de foto zwart en het lijkt
alsof Dingemanse door een nachtelijke woestijn rijdt.
Verrassend is de keuze voor het
beeldend werk van Jacq Palinckx.

Gitarist Palinckx is een grote naam
in de wereld van de geïmproviseerde jazz door zijn avontuurlijke en
onorthodoxe aanpak. Des te merkwaardiger is het dat zijn werk als
beeldend kunstenaar juist heel
voorspelbaar en saai is. Zijn schilderingen van barcodes op uitvergrote landschappen zien er al snel
uit als een trucje.

KOEPELHAL Het Huis van de Wereld organiseert in Koepelhal ‘een markt waar je ideeën uitwisselt’

BAZOUQTilburg wil ‘talent’ de ruimte geven
Het Huis van de Wereld organiseert een nieuw evenement: BAZOUQTilburg. Dit
jaar vindt die bazaar drie
keer plaats in de Koepelhal
in de Spoorzone.
door Wessel van Dieren
TILBURG – Tilburg krijgt dit jaar

een nieuw evenement: BAZOUQTilburg. Programmamanager van

het Huis van de Wereld Liesbeth
van der Schoof geeft uitleg: „In de
Koepelhal komt een multiculturele bazaar: een overdekte stadsmarkt met creatieve werk- en podiumplaatsen en een horecagelegenheid waar bezoekers kunnen
eten en drinken.”
Volgens Van der Schoof biedt BAZOUQTilburg met name ruimte
voor talentontwikkeling en verduurzaming van de samenleving.
„Mensen die een baan zoeken en
vrijwilligers en jongeren die een
stageplaats zoeken kunnen zich in
de bazaar presenteren. Er komt

een catwalk voor dans-, muzieken toneeloptredens of workshops.
Daar kan van alles, een presentatie
geven over stadstuinieren bijvoorbeeld ook.”
De organisatie bekijkt nog of bezoekers entree moeten betalen, vertelt Van der Schoof. In de toekomst geeft het Huis van de Wereld haar andere activiteiten, zoals
het cultcafé, ook een plek in de
Koepelhal.
BAZOUQTilburg wordt dit jaar
drie keer georganiseerd: op 1o juni,
1 september en 14 oktober. Van
der Schoof: „Deze evenementen

zijn een proef. Als er genoeg belangstelling is, gaan we in 2013 verder met de bazaar. We willen nu
kijken wat voor soort ondernemingen in het concept passen.”
Als de proef goed verloopt, zal de
bazaar volgend jaar met regelmaat
open zijn. „Volgend jaar zie ik het
liefst dat de markt meerdere dagen
in de week open is, met in het
weekeinde kunstprojecten.”
Vanaf heden kunnen ondernemers die aan het evenement willen deelnemen zich aanmelden bij
het Huis van de Wereld. Van der
Schoof geeft aan dat dat allerlei

soorten ondernemers kunnen
zijn: van elektronica tot vis. „Met
het evenement bieden wij een platform aan. Het is de bedoeling dat
ondernemers de markt zelf vormgeven.”
Ze verwacht dat op de markt van
het eerste BAZOUQTilburg vijftig
ondernemers staan.
De Koepelhal werd oorspronkelijk
gebouwd als treinloods. Het bestaat uit één ruimte van 78 bij 24
meter. Van der Schoof: „Als ik
daar sta, zie ik de bazaar al voor
me. Het is dé plek voor een stadsmarkt.”

Kärcher Hogedrukreiniger

BON - Montiss Steam Supreme - Kärcher Hogedrukreiniger

Maximale Stoomdruk: 4 Bar

K2.325 M T 50

Graag bestel ik:
X Montiss Steam Supreme à € 89,95*
X Kärcher Hogedrukreiniger à €119,95*

Deze stoomreiniger is geschikt voor bijna alle soorten
oppervlakken zoals vloeren, ramen, tegelwerk, sanitair en
keukenaparatuur!
Met inklapbare handgreep,
regelbare stoomuitstoot, parkeerstand
en extra lang snoer voor
optimaal gebruikersgemak.

De Kärcher K2.325 T50 is de
hogedrukreiniger voor kleine oppervlakken. De mobiele reiniger is
makkelijk mee te nemen aan het
telescopische handvat. Met de
roterende puntstraal van de vuilfrees
worden de kleinste hoekjes
moeiteloos gereinigd.

Advies € 129,95

Advies € 144,95

Lezersprijs € 89,95*

Lezersprijs € 119,95*

* exclusief verzendkosten

* exclusief verzendkosten

Montiss Steam Supreme

*excl. € 5,95 verzendkosten. Levertijd met bon is ongeveer 10 werkdagen. Levertijd webwinkel is
3 werkdagen. Klantenservice: 0900-2021352 € 0,45 per gesprek).
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Plaats

Ik machtig Buckaroo Payment Services in opdracht van WegenerMedia éénmalig het verschuldigde bedrag te incasseren van:

Bank-/girorekening:
Handtekening:

brabantsdagblad.nl/webwinkel
categorie / Binnen en Buitenleven

Stuur de volledig ingevulde bon in een envelop naar:
Webwinkel, o.v.v. Montiss Steam Supreme - Kärcher Hogedrukreiniger Postbus 1090, 5004 BB
in Tilburg.

Optioneel door te geven informatie. Ik bestel via deze bon:
� omdat ik geen gebruik van internet maak
� omdat ik de bon gemakkelijk vind
Brabants Dagblad gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Op alle informatie die u aan ons
verstrekt is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. In het colofon van de krant en op
brabantsdagblad.nl treft u nadere informatie aan.

