8 juni t/m 29 juli 2018

Marike Farenhorst

Galerie Kunstcentrum
Het Web
De Veentjes 35
Doetinchem
(0314) 36 29 96
www.hetwebdoetinchem.nl

Openingstijden
Vrijdag t/m zondag
van 13.30 – 16.30 uur
Koopzondag vanaf
12.00 uur
Kerstdagen ,
Nieuwjaarsdag, Pasen en
Pinksteren gesloten.
Toegang gratis

Voor Marike Farenhorst is kunst: wetenschap.
Zij wil in staat zijn om dwarsverbanden te kunnen leggen, nieuwe
materialen te ontdekken of te verbinden. Verbinden is een cruciaal
woord voor haar. Wat is er mogelijk en kan er nog meer mogelijk
zijn. En wat heeft dat te maken met communicatie, het denken,
andere landen, de maatschappij, de wereld om haar heen. Met
een onafhankelijke blik de wereld willen duiden en op onderzoek
zijn naar haar eigen eigenzinnigheid hierin, filosofie, het denken
aandurven.

Marike heeft verschillende textielopleidingen gedaan waaronder
mode op de kunstacademie en geeft les in textiele werkvormen op
de Vrije school. Zij maakt combinaties “ MET TEXTIEL” schildert
portretten en naakten op een ondergrond van ander textiel,
portretten worden als het ware ingelijst in textiel, of een portret
wordt opgebouwd uit draadjes. En de laatste jaren combineert zij
ook keramiek en textiel, die spannende combinatie van hard en
zacht, het zijn steeds 2 werelden die samenkomen in haar werk.
www.marikefarenhorst.nl

De feestelijke
FINISSAGE is
op zondag 29 juli 2018
om 15.00 uur
Spreekster
MIEKE GORTER
Ontdekkings- reizigster
Muziek
JOS DINGELHOFF
Fluitiste

Nabeschouwing Expositie

De Finissage op 29 juli

Marike Farenhorst

Galerie Kunstcentrum
Het Web
De Veentjes 35
Doetinchem
(0314) 36 29 96
www.hetwebdoetinchem.nl

Openingstijden
Vrijdag t/m zondag
van 13.30 – 16.30 uur
Koopzondag vanaf
12.00 uur
Kerstdagen ,
Nieuwjaarsdag, Pasen en
Pinksteren gesloten.
Onder grote belangstelling van vrienden en WEB leden werd de expositie van Marike
afgesloten met een feestelijke finissage, opgeluisterd met muziek gespeeld door
Jan Baggerman op fluit. Mieke Gorter “ontdekkingsreizigster” lichte het werk van Marike
toe geïllustreerd met mooie reisverhalen. Onder het genot van een hapje en een drankje
kon iedereen nog genoeglijk napraten.

Toegang gratis

Spreekster
MIEKE GORTER
Ontdekkingsreizigster

Muziek
JAN BAGGERMAN
dwarsfluit
.

