Expositie 13: Wij werken door
Wanneer?
Wie?

Vrijdag 7 augustus t/m zondag 30 augustus 2020
Edwin de Klein
Sabine Meeuws
Clim Stoopen

Over de exposanten
Clim Stoopen
Clim Stoopen, 21 jaar, is student aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten. Voor zijn beeldende
werk is hij voornamelijk met fotografie bezig. Zijn grootste inspiratiebron is de mens: hoe iemand
denkt, eruitziet en handelt. Tijdens de expositie liet hij zijn project Gemaakte Natuur zien. Tijdens dit
proces is hij gaan kijken hoe de mens zich graag terugtrekt in de natuur, maar ook hoe de natuur
wordt beïnvloed door de mens."
Sabine Meeuws
Sabine Meeuws is 24 jaar oud en begint volgend jaar aan haar afstudeerjaar op de Fontys hogeschool
van de kunsten als docent beeldende kunst en vormgeving. In het werk van de afgelopen jaar speelt
herinnering een belangrijke rol. In de coronacrisis waren we genoodzaakt om thuis aan de slag te
gaan en heeft ze van de zolder haar werkplaats gemaakt. Ze raakte erg gefascineerd door de
objecten die bewaard waren en wat voor levendige herinnering deze objecten met zich dragen.
Verder raakte ze ook erg geboeid hoe deze herinneringen haar handelen hebben beïnvloed wat ze
beeldend aan het onderzoeken is. De herinnering is de toekomst van het verleden."
Edwin de Klein
Edwin de Klein is geboren en getogen in het mooie Venray. Drie jaar geleden is hij begonnen aan de
opleiding docent beeldende kunst en vormgeving aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten in
Tilburg. Tijdens de opleiding kwam hij er al snel achter dat hij veel energie haalt bij het maken van
zijn beelden. Tijdens de periode in de Pop Up galerie LIHVE, zag je werk van hem met verschillende
materialen, technieken en thematieken.
Voordat het afstudeerjaar begin september (2020) echt gaat beginnen, zal er in de maand augustus
in de Pop Up galerie LIHVE een overzichtstentoonstelling zijn van de gemaakte werken op de
academie, tevens zal er ook gewerkt worden aan ons beeldende praktijk, waardoor je een kijkje krijgt
in het creatieve proces van een kunstacademiestudent."

