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Met dank aan de kunstenaars, Prins Bernard Cultuurfonds Flevoland, 
Cultuurfonds Almere, Stimuleringsfonds Rabobank Almere, 
Stichting Casa Casla, De Witte Olifant, Ilene Themen, Mannie Krak, 
Laurien van der Zwan, Galerie Atelier Herenplaats, Frits Gronert, 
Margriet van Waterschoot, Age Vlug, Anke en Peter Balfoort, 
John van der Wal, Bram Engelse, Marijke Jansen.

Uitgave : Stichting Acqua Tornata, Almere, 2020.
Vormgeving: Engelse Verdonk Ontwerpers BNO, Esther Verdonk
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Een tentoonstelling in 
Casa Casla
Weerwaterplein 3
1324 EE  Almere

7-11-2020 t/m 13-12-2020

De tentoonstelling is op zaterdagen en zondagen van 12.00  tot 17.00 uur  
te bezoeken, op uitnodiging van de kunstenaars, of door u aan te melden 
op acquatornata@gmail.com. Uw naam, telefoonnummer en het gewenste 
tijdstip zijn dan vereist. Wie zich niet tevoren meldt, kan zich wel op de 
aangegeven tijden bij de toegangsdeur melden. Gezien COVID-19 is er een 
maximum aantal bezoekers tegelijk in het gebouw, men kan dan worden 
verzocht even te wachten.  
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Kunstenaars kijken 
naar de stad 

Met werk van Lyla Carrillo Quan, 
Livia Dencher, Els Franken, Teo Krijgsman, 
Ralph Noort, Albert Roozenburg, 
Esther Verdonk, Sietse van der Wal.                              

De stad is een aloud thema in de kunst. Toch 
is het onvoorspelbaar wat kunstenaars met 
het thema gaan doen als ze out of the blue een 
beeld van de stad scheppen. Hun stad, waarmee 
ze zich verbonden voelen, of zomaar een stad 
met een sfeer die ze graag dichterbij willen 
halen. De stad zoals ze die ervaren, of zoals ze 
die voor zich zien in hun fantasie. De stad als 
samenleving, of als biotoop waarin dieren en 
planten zich even sterk manifesteren als mensen. 
 
Met deze tentoonstelling presenteert Acqua 
Tornata een caleidoscoop aan frisse kunst, 
herkenbaar Almeers, of herkenbaar niet van 
hier, maar altijd inspirerend en authentiek. 
Het gebouw Casa Casla bewijst zich wederom 
in haar potentie als uitgelezen plek voor cultuur. 
Als podium waar beeldende kunst, muziek, 
architectuur, debat, theater en ontmoeting thuis 
zijn. Hier kunnen de verschillende takken van 
onze creativiteit zich op niveau tonen, en kan 
de uitwisseling plaatsvinden die leidt tot nieuwe 
en eigentijdse producties. Hier wordt niets 
voorgeschreven. Unpredicted laat de kunst leven.

Stichting Acqua Tornata
Marian Heemskerk, Harriët Bosman, 
Ans van Berkum

Livia Dencher, Thriller; Tanz der Vampiri, olie op doek, 
2019.

Els Franken, Boos, gemengde techniek, 2014.
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Lyla Carrillo Quan

De mensen in onze steden komen uit alle windstreken. 
Lyla, met haar achtergrond in Guatemala en in Nederland 
terecht gekomen door haar liefde voor Jan, interesseert zich 
voor vrouwen in eenzelfde situatie. Ze koos er voor hen te 
interviewen en te fotograferen voor een boek.

De combinatie van de portretten en de verhalen vormt een 
sterk document over de manier waarop mensen over de 
aardbol verspreid raken en hun oorspronkelijke cultuur als 
fundamentele kracht met zich meedragen. Lyla brengt het 
voor het voetlicht, op haar eigen grondige en beeldende 
manier. Een waardevolle bijdrage aan de cultuur van onze stad. 

www.101studio.nl
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Livia Dencher

De stad als jungle, waarin mensen één zijn met de architectuur. 
Ze brengt de contouren van de huizen dik op, zodat de 
doeken uiteindelijk zware reliëfs vormen. 

De vlakken in de achtergrond kunnen zelfstandige vormen 
worden, en dan opeens versmelten met een rondscharrelende 
vogel; of zomaar weer in nieuwe figuren veranderen, 
verwikkeld in onnavolgbare avonturen. 
Helemaal bovenaan zie je bergtoppen, die toch ook weer 
daken kunnen zijn. Bij Livia Dencher is de stad een natuurlijk 
organisme. 

www.herenplaats.nl/artist/livia-dencher
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Els Franken

Els is een gretig observator van mensen. Hun houdingen, 
blikken en gebaren onthullen hele werelden aan haar. Ze 
comprimeert haar indrukken tot sterke figuren, waarin 
bepaalde karakteristieken zijn uitvergroot. Het worden types, 
vol gevoel en verhaal. De spanning die zij weet op te roepen in 
handen en houdingen, getuigt van menselijk drama, maar ook 
van vrolijkheid om al ons gestuntel en theater.

www.elsfranken.com
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Teo Krijgsman  

Architectuur heeft hem altijd 
aangesproken als onderwerp 
voor zijn fotografie. Daarbij 
zijn harde lijnen en een 
haast surreële belichting zijn 
handelsmerk. 
De auto-shade serie bestaat 
uit projecties van zijn 
schaduw op vervreemdende 
plekken, vaak bij toeval 
gesignaleerd. 
Met één klik zet de fotograaf 
zijn handtekening op 
straatklinkers en hooibergen. 
De bevestiging van zijn 
aanwezigheid in de tijd. www.teokrijgsmanphotoworks.com
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Ralph Noort

Felle kleuren zijn belangrijk. Zo worden impressies in klei 
van interessante gebouwen met kleuren bedekt. Ook kleding 
ondergaat die bewerking.  Zijn getransformeerde pakken trekt 
hij aan voor zijn performances, die bestaan uit ernstig en strak 
bewegen gedurende een afgemeten tijd. 

Vanuit de kleur passen zijn werken in oliepastel helemaal bij 
zijn keramiek en zijn optredens. Het zijn composities van 
zwart omlijnde vlakken, die met fel contrasterende kleuren 
worden gevuld, tot ze op een uitvergroot stuk glas in lood 
ramen lijken. 

In alles wat Ralph Noort doet is een intense toewijding 
voelbaar. Wat architectuur en ruimte met hem doen, vertaalt 
hij naar zijn veelvormige kunstwerken. 

www.dewitteolifant.nl
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Albert Roozenburg

Fotografie helpt je je visie te verdiepen. Door zijn wandelingen 
met zijn camera ziet Albert Roozenburg meer en meer de 
boeiende kwaliteiten van de bestaande stad. Met name 
beelden met als onderwerp de versmelting van stad en natuur 
spreken hem aan. Ten slotte staat die eigenschap van Almere 
aan de basis van de planvorming zoals die zich de afgelopen 
decennia is blijven ontwikkelen. 

Planvorming waar Albert beroepsmatig vanuit de Gemeente 
bij betrokken is. Met zijn professioneel bewerkte foto’s toont 
hij eens te meer aan hoe deze aanpak de stad op een positieve 
manier kleurt. In aanloop naar verdere verduurzaming en 
vergroening van Almere is dit de eigenschap waarmee we 
verder kunnen. 

Flickr/Albert Roozenburg
https://flic.kr/ps/3qD1PM
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Esther Verdonk

Terwijl kleur in de 
architectuur van Almere 
een uitzondering is, zijn de 
ingehouden tinten die onze 
stad domineren in Marokko 
een uitzondering. 
Marokko verrast met de 
ene na de andere prachtige 
kleurschakering. Warme 
tinten contrasteren met 
groen en felblauw. Het is een 
lust voor het oog. 

Vanuit de reisbus legde 
Esther haar indrukken vast 
in de serie Morocco Bus Ride 
in Stills, waarin behalve kleur 
ook vorm en compositie 
heel belangrijk zijn. Haar 
belangrijkste inbreng als 
fotograaf: dat ene juiste 
beeld selecteren uit een 
overweldigende hoeveelheid 
voorbijglijdend visueel 
materiaal. Haar werk als 
grafisch ontwerper heeft 
daar vast mee te maken. www.engelseverdonk.nl



Unpredicted II | Kunstenaars kijken naar de stad | 7-11-2020 t/m 13-12-2020

11

Sietse van der Wal

Gemummificeerde vogels en kikkers. Uitgedroogde distels, 
grassen en zaden. 

Hij raapt ze op en combineert ze in zijn atelier met glad 
perspex en proppen purschuim. Zijn handen manipuleren 
het materiaal tot er objecten ontstaan, die een nieuw leven 
beginnen als sculpturen. 

Sietse werkt aan transformaties van dood, organisch materiaal 
uit Almere, naar levende kunst. In deze installatie gebruikt 
hij voor het eerst ook een schilderij waarop hij zelf opdoemt 
uit een verte vol schaduwen van stammen. Hij is kunstenaar 
in een grijs en grenzeloos gebied, waarin hij zoekt naar 
verdwijnen, verschijnen en verankeren.

www.sietsevanderwal.nl
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Aan de tentoonstelling zijn 
leuke workshops gekoppeld.

Teo Krijgsman: 
Fotografie: Jouw schaduw in de stad

Lyla Carrillo Quan:
Fotografie en identiteit

Sietse van der Wal:
Creatief denken; hoe doe je dat?

Albert Roozenburg: 
Fotografie: Anders kijken naar de stad

Esther Verdonk: 
Fotografie: Spontaan spelen met beeld

Teo Krijgsman: 
Fotografie: Jouw schaduw in de stad

Eindtijd van de workshops is ±16.30 uur.
De kosten voor deelname zijn € 5,–
Aanmelden via acquatornata@gmail.com of +31 6 46 40 59 01

De tentoonstellingsserie ‘Unpredicted’ is mede mogelijk gemaakt door:
Cultuurfonds Almere, Prins Bernard Cultuurfonds Flevoland, 
Stichting Acqua Tornata, Stimuleringsfonds Rabobank Almere

za 14-11
13.00 uur

za 21-11
14.00 uur

zo 22-11
14.00 uur

zo 29-11
14.00 uur

za 12-12
14.00 uur

za 13-12
13.00 uur


