Aankondiging

‘Fotografie = Kunst. Of toch niet?’

Expositie
in ‘De Verdieping’, onderdeel van
het Museum ’t Oude Slot, Locatie Gemeentehuis Meiveld 1 Veldhoven
Van 25 mei t/m 23 augustus 2018 is de fototentoonstelling ‘Fotografie = Kunst. Of toch niet?’ te zien in De Verdieping,
dependance van Museum ’t Oude Slot. Locatie ‘De Verdieping’, Gemeentehuis Meiveld 1 te Veldhoven. Dertig fotografen van
afdeling Brabant-Oost van de Fotobond BNAFV exposeren de resultaten van mentoraten, die werden begeleid door Nicole van
Hamond en Mirjam Appelhof.
Op vrijdag 25 mei om 17:00 uur wordt de tentoonstelling geopend. De Verdieping is dan open van 16:00 tot 18:00 uur.
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Over de vraag of fotografie kunst is, verschillen de meningen.
Van elkaars meningen kunnen we leren, dus het is interessant
om te horen en te zien hoe een ander over iets denkt en hoe iets
ook kan worden ingevuld.
Een dertigtal fotografen, lid van de Fotobond Brabant Oost, op
zoek naar de relatie tussen fotografie en kunst. Onder leiding en
inspiratie van twee mentoren, Nicole van Hamond en Mirjam
Appelhof, gaf ieder er via een andere manier van kijken en
werken een eigen invulling aan.
De deelnemers doorliepen een verdiepend proces, met actieve
werkvormen. Zij gingen aan de slag met onderwerpen die dicht
bij hen zelf staan. Door de voortdurende reflectie op het werk
werkten zij steeds verder aan de zeggingskracht van het beeld.
Fotografie met zeggingskracht, is dat de invulling van ‘Kunst’?
Kom de resultaten bekijken in De Verdieping.
Zeggingskracht met fotografie, is dat de invulling van ‘Kunst’? De afwisselende expositie is van 25 mei 2017 tot en met 23
augustus te bezoeken in De Verdieping.
Het werk op de expositie zal bezoekers aan het (over)denken zetten en kan ook gezien worden als een inspiratiebron voor
fotografen en andere beeldliefhebbers.
Extra weekenden geopend: 26 en 27 mei, 2 en 3 juni en 7 en 8 juli, telkens van 11:00 tot 16:00 uur. Tijdens deze
weekenden zullen extra presentaties georganiseerd worden.
Expositieruimte ‘De Verdieping’ (onderdeel van Museum ’t Oude Slot), Gemeentehuis Meiveld 1, Veldhoven (navigatieadres:
Veldhoven Repel)
Opening vrijdag 25 mei 2018 om 17.00 uur o.a. door Nicole van Hamond.
Expositie t/m donderdag 23 augustus 2018.
Openingstijden De Verdieping: maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur en dinsdag tot 19:00 uur.
www.museumoudeslot.nl / info@museumoudeslot.nl

Mail: oostbrabant@live.nl

