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Kairos
Stilstaan, concentreren en absorberen. Dat zijn de drie 
poorten naar een bevlogen moment dat buiten de tijd ligt. 

We noemen dat een kairotisch moment, naar de Griekse God 
Kairos, die de personificatie is van het beslissende ogenblik. 
Het ogenblik waarin je heel diep voelt, beleeft en weet. 
De duur ervan is onvergelijkbaar met de duur van de 
tijdseenheden waarmee we normaal onze bezigheden 
structureren.

Onze horloges en klokken geven ze niet aan. Ze kunnen 
zich oprekken en een eindeloze ruimte in beslag nemen of 
samenballen tot een flits. Ze kunnen groots zijn qua impact en 
vervoering. Ze blijven je bij.

De kunst kan zulke momenten genereren. Maar alleen als de 
kijkers bereid zijn hun aandacht heel zuiver op de werken te 
richten en daarbij het stromen van associaties en gevoelens de 
vrije loop te laten. 

Ook de kunstwerken die we in deze tentoonstelling bij elkaar 
brengen kunnen dat. Ze kunnen je meevoeren in hun kleur en 
beweging, in de werking van de tijd en het licht op hun huid 
en in hun herinneren en registreren van andere dimensies. 
Ze vragen dan wel om die open afstemming. Om dat dwalen 
zonder oordeel, langzaam en peinzend. 

En dan kan het gebeuren. Je tuimelt weg en je bent er meer 
dan ooit. 

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

www.acquatornata.nl

Van boven naar beneden: 

Maan den Boer, Wil van Blokland, 

Lenny Schröder, Jan Coenen 
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Maya Berkhof

Losjes gevlochten repen 
zeildoek, met nog net genoeg 
stevigheid om vorm te vinden. 
Om te staan, te klimmen, of te 
leunen en dan te gaan gebaren. 
Je ziet dat ze wortelt in het 
werken met kleding. Ze gebruikt 
patronen, mallen, spoelen, 
stokken en koorden, en beperkt 
zich tot wikkelen, rijgen, laten 
hangen en uitvouwen. Ze toont 
haar proces op weg naar het 
vinden van vorm, haar zoeken 
zonder een eindstreep te willen 
halen. 
Het zijn bewegende, bijna 
wandelende beelden, vol 
geconcentreerde tijd.

www.mayaberkhof.com
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Wil van Blokland

Haar keramiek is technisch 
van de hoogste kwaliteit, 
maar dat kan niet de 
oorzaak zijn van de sterke 
aantrekkingskracht die het 
uitoefent. De pure vormen, 
de huid, de kleuren van haar 
glazuren, de spiegelingen, 
alles lijkt naar dat ene punt 
toe te werken dat niet anders 
te typeren is als sensualiteit. 
Je voelt de objecten in je 
handen, terwijl je ze met 
je ogen aftast. Je voelt ze 
overal. Ze zijn eenvoudig 
zinnenstrelend.www.wilvanblokland.nl
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Maan den Boer

Zijn sculpturen worden vrijwel nooit voltooid. Ze vormen een 
vaste dimensie van zijn leven, waarin zoeken en weten verzinken 
in een steeds lichter wordende zijnstoestand. De nerven van 
het hout wijzen zijn beitels de weg. Zo ontstaan door de jaren 
heen steeds nieuwe holtes, bollingen en randen. Het maakproces 
vormt een reis door het beeld. Uit zijn schilderingen spreekt 
een verbinding met een spirituele dimensie. Hij werkt er aan 
met grote tussenpozen, gedirigeerd door kwelling en onrust. 
Het schilderen geeft hem de ruimte om zijn gedachten te laten 
stromen en de deuren open te zetten. 
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Jan Coenen 

Citroenen zien we veel 
in Vanitas stillevens, altijd 
doorgesneden, of half 
geschild en daarmee symbool 
voor de zure smaak die de 
tijdelijkheid van het leven 
ons geeft. Logisch dat Jan 
de citroen koos om zich te 
verdiepen in het verschijnsel 
tijd. Idealiter heeft de 
vrucht twaalf partjes, en 

vertegenwoordigt zo de 
eenheden waarmee we de 
chronologische tijd hebben 
ingedeeld. Los daarvan 
blijkt hij geschikt om tal 
van aspecten van de tijd 
te verbeelden, waaronder 
de mogelijkheid om het 
meedogenloze verstrijken 
ervan af te schudden in 
extatische ervaringen. Deze 
kunst is filosofie in beelden.

www.jancoenen.nl
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Henriëtte Evenhuis

Eén afrondend beeld dat 
alles zegt. Dat vertelt over 
de kosten en de baten. 
Over hoe we opraken en 
wegteren, terwijl het innerlijk 
rijpt en opbloeit in de steeds 
diepere verbinding met 
elkaar en het zelf. De ene 
en de andere kant van het 
verval. De eeuwige paradox 
van het leven, uitvergroot 
en samengebald door een 
kunstenaarshand die, hoe kan 
het ook anders, zwaar is van 
ervaring.

www.evensculp.com
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Marja Kennis

Schedels van uitgestorven 
dieren worden geboetseerd 
uit bladeren en stengels. 
Het smetteloze porselein 
laat de nerven en vezels vrij 
om hun eigen organische 
taal te spreken, plooiend 
en krullend, en vooral 
vibrerend van leven. Ze 
worden opgediend als een 
laatste feestmaal terwijl 
reeksen kleine objecten van 
gestold gebladerte aan de 
wanden diepe zwarte leegten 
omlijsten. Leven en dood 
versmelten in hun eeuwige 
cyclische verschijnen. Pijn 
verzinkt in schoonheid. Wat 
is dat anders dan troost?

www.marjakennis.com
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Jaco Kranendonk

Grote schepen doorklieven 
de waterwegen, terwijl trams 
en bussen, mensen en auto’s, 
langs de huizen wriemelen. 
Hijskranen, bruggen en 
masten richten zich op boven 
het gewoel. Zwarte lijnen 
accentueren de contouren. 
De geschilderde stad 
schreeuwt, dendert en trilt. 
Het is opmerkelijk dat 
deze hevige dynamiek het 
resultaat is van de volkomen 
roerloze observaties van 
een kunstenaar, die er zich 
keer op keer zomaar in kon 
verliezen.

www.herenplaats.nl/artist/
jaco-kranendonk
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Lenny Schröder

Ze brengt glanzende 
cirkels aan op een witte 
wand, die verschijnen en 
verdwijnen in het glijdende 
daglicht. Daartussen komen 
keramische en bronzen 
schijven, hun vormen 
weggebrand en aangetast 
als het oppervlak van verre 
planeten. Je verwondert je 
over de werkelijk onaardse 
kleuren die er uit oplichten. 
De weerschijn van de 
transparante kleurvellen 
die ritmisch op een raam 
zijn aangebracht vormt een 
nieuwe ruimte van licht. 
Bollende glazen objecten 
staan als wachters op stalen 
tafels. Een oogstrelende 
ruimtelijke enscenering, 
waarachter een heel leven 
van experiment en verfijning 
schuilgaat.

lennyschroder.info
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Extra
Schervenkunst 
Hanneke Woerdeman heeft een speciale manier om 
oud serviesgoed te verwerken. Ze slaat de stukken 
stuk, en sorteert de scherven op kleur, vorm, patroon 
of afbeelding. Zo ontstaan nieuwe poëtische combinaties, 
waar ze vazen van maakt met elk een eigen klein verhaal. De titels zetten je op 
het spoor. Mooi, grappig, ontzettend degelijk gemaakt en vooral zo fijn vrolijk.

Unieke krukjes 
Anita Nijman tovert met het bedrukte hout van oude sinaasappelkistjes. Deze 
krukjes zijn gemaakt door telkens twee dezelfde zijkanten in tegengestelde 
richting te combineren. Heel apart dat de merken en logo’s zo associaties gaan 
oproepen die er eerst niet waren. Ze blijken opeens bij iets of iemand te passen 
en zo een nieuwe plek te kunnen vinden. 
 

Live Concert Imershòn in Cultuurhuis Casa, met Curaçaose muziek van 
Vernon Chatlein & Company. 
Tickets à €15,- zijn te reserveren via www.acquatornata.nl
Vernon Chatlein | Randal Corsen Group @ jazzclub Porgy & Bes… | Flickr

LOOK. The Art is Present. 
Een kunstmanifestatie aan de Gooimeerdijk-West in Almere Haven van 
beeldend kunstenaar en fotograaf Teo Krijgsman. 
Tickets à €10,-, inclusief kaartenboek. 
Voor meer informatie en inschrijving voor deelname, zie de flyer op deze 
tentoonstelling ‘Unpredicted III’.

Te koop in 
de winkel 

18-06-2021
20.00 uur

10-10-2021
17.00 uur


