Kunst op de vijver: OP HET WATER
Framing nature
Al eeuwenlang worden kunstenaars geïnspireerd door de natuur. Waar kunst en natuur
samenkomen, gebeurt iets. Kunst in de natuur roept, of je het nu mooi vindt of niet, reacties op. Je
wordt uitgedaagd stil te staan en na te denken, waar je anders was doorgelopen of doorgefietst.

Stichting Bernhards Ontmoeting organiseert, dit jaar voor de vijfde keer, de expositie Kunst op de
vijver. Binnen het thema ‘Op het water’ is deze keer een expositie samengesteld van werken die
samen een ode aan de natuur vormen. De expositie is van 21mei 2022 tot 1 oktober 2022 te zien in
het Prins Bernhardplantsoen.

OP HET WATER – framing nature
Lara Vos is, samen met Frits en Katja Roemeling curator van deze expositie. (Lara is tevens één van
de deelnemende kunstenaars. Onder het motto ‘framing nature’ zijn vier kunstenaars uit de regio
uitgenodigd om bij Kunst op de vijver geïnspireerd te raken door de natuur. De werken verbeelden
het thema ‘Op het water’ en zijn, elk onder het motto ‘framing nature’, op een heel eigen wijze van
metaal, glas of hout gemaakt. Werken die zowel krachtig, open als subtiel kunnen zijn, tot werk dat
niet zomaar in een hokje past.

Kunstenaars
De vier kunstenaars die met het thema van de expositie ‘Op het Water’ aan de slag zijn gegaan, zijn
Lutje Lussanet, Mirjan Koldewey, Hans Nijmeijer en Lara Vos.
De objecten van Mirja Koldewey worden in grote mate geïnspireerd door de natuur. Alles bepalende
lijnen, veelal organische vormen, zijn de dragers van haar werk, waaraan eenvoud ten grondslag ligt.
Hans Nijmeijer is, vanuit zijn gekte voor natuur, bomen en hout, zich steeds meer toe gaan leggen op
het maken van houten sculpturen waarmee hij bomen een 2e leven geeft.
Voor Lotje de Lussanet is vruchtbaarheid als metafoor voor de evolutie van natuur en beschaving,
een terugkerend thema in haar werk.
De beelden van Lara Vos zijn eigenzinnig en volkomen intuïtief, en zijn niet aan tijd of plaats
gebonden, ze lijken voort te komen uit een soort oergevoel. Het materiaal is altijd koper en zink.

