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grooots.
Op het snijvlak
van design
en kunst

S

ommige plekken zou
je haast vergeten,
maar als je er weer
even op gewezen
wordt, ben je blij met
die wetenschap. Heusden-Vesting
is zo’n ontdekking. Dit symmetrisch 16e eeuws vestingstadje
werd in de jaren zestig van de
vorige eeuw volledig - en met
respect - gerestaureerd. Het is
ook een prettige omgeving voor
liefhebbers van kunst en design
want u vindt er een gevarieerd
aanbod aan galeries. grooots art
& design presenteert wisselende
exposities op het snijvlak van
kunst en design.

van Coen Vernooij. Maar door
de open constructies ontstaat er
een subtiel spel van evenwicht en
harmonie. Dit soort beeldende
dialogen ontstaan in een galerie
die zich durft te begeven op de
spannende scheidslijn tussen design en kunst. Grooots heeft werk
van diverse kunstenaars in stock:
echt een bezoek waard.

Grafisch werk van Carrie
Meijer, daaronder een
zwarte sculptuur van
André van Lier

Boven een stalen sculptuur
van Carl Möller daarnaast
het minimalistische werk
van Jan Hendriks,
hiernaast een sculptuur
van Coen Vernooij. Onder
het tactiele werk van Felt
For Architecture.

In de komende wintermaanden staan twee exposities op de
agenda die vooral het abstracte
werk in de galerie een podium
bieden. Ovaal rond vierkant
brengt de werken van vier abstracte kunstenaars/architecten
in dialoog. Het ovale aspect in
het zwart-witte werk van André
van Lier, de op landschappen
geïnspireerde vilten wandtapijten
van het Nederlandse-Italiaans
duo Felt for Architecture, het
sterk ritmische werk van Jan Hendriks en de stalen geometrische
vormen van Carl Möller vormen
een gevarieerde compositie van
strakke lijnen. Spanningsveld:
lijn kleur vlak toont werk van
Jeltje van Houten, Carrie Meijer,
Kees Segers en Coen Vernooij. De
duidelijke en kleurrijke vormentaal van Van Houten clasht haast
met de open stalen constructies

AGENDA
Ovaal rond vierkant loopt van 30 oktober
tot 20 november 2016.
Spanningsveld: lijn kleur vlak is te zien
tussen 25 november en 18 december 2016.
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