
LINE-ART
18 april t/m 21 mei 2013

opening donderdag 18 april
van 17.00 tot 19.00 uur

Wat kunst doet 

In de ontmoeting met het beeldende werk van deze 
internationale groep kunstenaars, wordt de bezoeker 
uitgenodigd zich te laten meevoeren door ervaringen 
en vragen, om zodoende de betekenis te ontdekken. 
De emoties die wij ondergaan bij deze ontmoeting met 
bijvoorbeeld het werk van Pip Culbert, zijn confronte-
rend, met een grimlach. Zij reduceert  gebruiksvoor-
werpen tot hun getekende essentie.  In verwondering 
over de basale constructies van Paul van Rijswijk wordt 
de beschouwer om de vormen heen geleid, voelt 
verbazing  door de eenvoud en daadkracht.  Door   
Dorien Melis worden we ingewijd in  haar lyrische 
weergave en tere aftasting van het landschap. Of zij be-
schrijft  een sterrenhemel met  ritmische glissandes en 
contrapunt. Marlies Lebesque schetst de leegte in ons 
bestaan. Een veelzeggend lijnenspel dat in cadans voort-
beweegt en ruimte schept die leegte omsluit en weer 
betekenis geeft. Sigrid Neuwinger toont assemblages 
waarin de voorwerpen in sierlijke bewegingen zijn vast-
gelegd. Een choreografie van dagelijkse voorwerpen, in 
beweging in hun eigen surrealistische wereld. 

www.werk-in-uitvoering.com

LINE-ART
Line-art is een rondreizende tentoonstelling-
georganiseerd door curator Marlies Lebesque. 
De start van de tentoonstellingenreeks vond 
in 2011 plaats in het Kruithuis in ’s Hertogen-
bosch. Met een vervolg in 2012 in galerie Kokon 
te Tilburg. De lijn blijkt een steeds terugkerend 
element in de werken van deze kunstenaars. 
De expositie herbergt abstracte kunst met een 
eigen duidelijke beeldtaal. Zo’n zestigtal wer-
ken die een grote sereniteit uitstralen en de 
vorm tot de essentie terugbrengen zijn bijeen 
gebracht. Lijnen die gestapeld worden, elkaar 
kruisen of juist keurig netjes naast elkaar liggen, 
bruusk rondcirkelen of in hun koele rechtlijnig-
heid volharden.  De verscheidenheid aan ex-
pressie en diversiteit in materialen zorgen voor 
dynamiek . Toch ademt de expositie ook rust uit 
door de veelzeggende eenvoud en de uitgeba-
lanceerde opstelling.

www.sigridneuwinger.de
www.paulvanrijswijk.nl
www.dorienmelis.nl
www.marlieslebesque-portfolio.nl

TETEM kunstruimte  
Stroinksbleekweg 16
7523 ZL Enschede
open: ma t/m zo 11.00-17.00 uur
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