
 

Uitnodiging feestelijke opening                                                                   zondag 19 maart 16.00 uur 

  

 

 

 

De lente wordt in KC de Kolk gevierd met de tentoonstelling van het werk van 

Carla van Beurden en Marcella Kuiper  

Beiden gefascineerd door de natuur in al zijn ontzagwekkende 

en ontroerende verschijningsvormen. 

Dezelfde raakvlakken, door hun op volstrekt eigen wijze verbeeld. 

 

 

U bent van harte uitgenodigd voor de feestelijke opening op 

zondag 19 maart om 16.00 uur   

 

 

 

 

Carla van Beurden ( Tilburg 1951) 

1979 - 1984 Gerrit Rietveld Academie, afdeling Vrije 

Grafiek 

 

"Mijn werk begeeft zich de laatste jaren op het 

grensvlak van taal en beeld. 

Ik maak uitgesneden voorstellingen waarin 

silhouetten van bomen worden bevolkt door 

kleurrijke teksten.  

  

 



 

 

 

"Ik streef ernaar om zoveel mogelijk met gevonden 

materialen te werken. 

Zo gebruik ik vaak underlayment wat in allerlei 

soorten en maten op straat te vinden is. 

De grote lengtes stellen me in staat hoge bomen en 

lange fragmenten te creëren." 

  

 

 

 

Marcella Kuiper (1968) Van jongs af aan ziet ze hoe input van de omgeving gebruikt 

kan worden om nieuwe beelden te creëren. 

Het vormt de basis voor haar fascinatie voor de kunst van kijken. 

Aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag slijpt ze tijdens de 

opleiding Videovormgeving haar talenten fijn en ontwikkelt zich tot zowel autonoom 

beeldend kunstenaar en als filmmaker. Cellavie / Marcella Kuiper  

 



 

                                                              'Entropie 1' metaal en zout 100 x 200 cm 

 

 

In een synergie van disciplines 

ontwikkelt CellaVie installaties en 

videokunstwerken. Deze refereren aan 

haar fascinatie voor de natuur en haar 

wetten. Ze onderzoekt de relatie van de 

mens met de natuur. Wij zijn natuur! 

 

              'H20' ijzer en video 25 x 20 cm 

 

 

 

Noteer vast in uw agenda: 

Tijdens een zondagmiddagsalon op zondag 2 april kunt u nader kennismaken met 

deze kunstenaars en hen horen vertellen over hun werk omlijst met muziek. 

Nadere informatie over het programma volgt  

 

 
 

 

Vrienden-donateurs zijn onmisbaar voor het voortbestaan van KC de Kolk 

meld u aan! klik hier: https://kunstcentrumdekolk.nl/vrienden/  

 

 

  

 

 

https://kunstcentrumdekolk.us13.list-manage.com/track/click?u=66f3594ba36ba77433573f742&id=79a2339d2f&e=2324e1d125
https://kunstcentrumdekolk.us13.list-manage.com/track/click?u=66f3594ba36ba77433573f742&id=bb66331c75&e=2324e1d125

