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LEVI VAN VELUW

vereeuwiging van lange duur

e i n d e l o z e fi j n l i j n e r

G E R L E E G W AT E R
tijdrovende tapijten

GEORG BOHLE

klein Kremlin is niet in een dag gebouwd

WE MAKE CARPETS

dinsdag 16 december

locatie:

Het Nieuwe Instituut

Monnikenwerk
een boekje open over de drijfveren achter hun imponerende en tijdrovende werken.
Levi van Veluw Ordenaar met een fascinatie voor patronen. Met zijn drang om te
ordenen schept Levi structuur in chaos. Zijn digitaal lijkende portretten, van soms
wel 30.000 houten blokjes, zijn toch echt handwerk. [www.levivanveluw.com]
Ger Leegwater Met allerhande materialen als bouwafval, tegels en trottoirbanden vormde Ger het tot wel 10 meter hoge bouwwerk in zijn achtertuin.
Maak kennis met de technieken en drijfveren achter dit DIY-Kremlin.
[www.topindekop.nl/kremlin.htm]
Georg Bohle Tot op de steen nauwkeurig getekende imaginaire stadslandschappen.
Met zijn gedetailleerde pentekeningen op groot formaat laat Georg menig mens
duizelen. [www.georgbohle.org]
WE MAKE CARPETS Dit trio spendeert lange dagen op de knieën in de meest
oncomfortabele posities. Door het sorteren en rangschikken van alledaagse objecten
maakt WE MAKE CARPETS onbetreedbare tapijten met fascinerende patronen.
[www.wemakecarpets.nl]

Dinsdag 16 december 2014
Het Nieuwe Instituut, Museumpark 25 Rotterdam
Zaal open 19.30 uur – Aanvang 20.00 uur
Entree € 5,- | BNO-leden en studenten € 3,Reserveren niet mogelijk
www.romeodelta.org | www.image-festival.com

Papier: DCP 300 g/m2 uit het assortiment van Igepa [www.igepa.nl]

ontwerpers gewoon weerzin? De sprekers tijdens de avond ‘Monnikenwerk’ doen

Drukwerk: Veenman+ [www.veenmanplus.nl] Ontwerp: WDKA Visuele Communicatie deeltijd 4 -

en kunstenaars. Zijn deze tijdsintensieve processen waanzin? Of heeft het gros van

Winston Gharbharan, Berit Hol, Vincent Quak, Harm van Reenen, Janwillem van der Veen.

Tijd lijkt stil te hebben gestaan bij het maken van het werk van sommige ontwerpers

