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Niets is wat het lijkt. Makers die spelen met de schijn van werkelijkheid en de kijker
op het verkeerde been zetten. Is het mooi of is het lelijk? Is het goed of juist slecht?
Is het recht of is het krom? Is het echt of is het nep? Gezichtsbedrog, lachspiegels
en beeldmanipulatie zijn een kleine greep uit de mogelijkheden om een wereld
scheppen die te mooi is om waar te zijn. You’re just too good to be true.
Daan den Houter is een multidisciplinair kunstenaar die woont en werkt in Rotterdam.
Voordat hij naar de kunstacademie ging, studeerde hij Artificial Intelligence waarin hij de
basis vond voor zijn werk als kunstenaar. Zijn werken onderzoeken de manier waarop
we ons aanpassen en kijken naar de (kunst-)wereld en richt zich op het genereren van
veranderingen op de meest voorkomende, dagelijkse dingen. daandenhouter.com

BNO IMG LAB en Het Nieuwe Instituut bundelen kennis en
netwerk in een maandelijkse Thursday Night. Met voorafgaand
de Thursday Bite voor € 7,50. thursdaynight.hetnieuweinstituut.nl

MRJUNE.COM

Schone Schijn | Donderdag 03 mei 2018 | Thursday Night @ Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25 Rotterdam | Zaal open 19.30 u | Aanvang 20.00 u | Tickets aan de deur
of via eventbrite.nl > schone schijn | Entree € 7,50 | BNO-leden en studenten € 3,75
bnoimglab.nl | image-festival.com | hetnieuweinstituut.nl

•

Tamara Stoffers maakt ironische poëzie onder de titel ‘Machtig Prachtig’. De collages,
samengesteld uit found footage, laten een wereld zien waar perspectief en menselijke
maten niet gelden. De beelden geven een nostalgisch gevoel weer over een
onbekend verleden vol ruwe schoonheid en intrigerende imperfectie.
tamarastoffers.com

MR. JUNE

Rutger Paulusse aka Gwer ontwikkelde een voorliefde voor typografie vanuit
de graffiti, studeerde af aan de St. Joost academie en realiseerde zich snel dat
persoonlijke stijl en creativiteit belangrijker waren voor een ontwerperswerk dan
alles wat hij ‘leerde’ in de klas. Een paar jaar en vele projecten later werkte hij in
New York City voor het prestigieuze bureau Vault, groeide in zijn typografische,
beeldende stijl. Hij werkt inmiddels vanuit Amsterdam voor toonaangevende
opdrachtgevers als KLM, ING, Tommy Hilfiger, Nuon en vele anderen.
gwer.nl

BEELD

Roos Meerman gebruikt haar designmentaliteit om te innoveren en te pionieren. Door
bestaande machines en gereedschappen te modificeren vindt ze nieuwe manieren om
haar verbazing en bewondering voor de natuur en fysica te vertalen naar iets tastbaars.
Zo koppelt ze de 3D-pinter aan muziek of laat hem vliegend een web spinnen.
roosmeerman.com

