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Sophia Zürcher | Op een regenachtige zondagmiddag leidt beeldend kunstenaar Astrid
Dekkers tien kunstliefhebbers in een hoog tempo langs acht Haagse galeries met
hedendaagse kunst. Voor de deelnemers verlaagt kunstrondleiding Art Walk With Me de
drempel: “Het is best eng een galerie binnen te stappen.”.

Chocoladetruffel
Al gauw wordt duidelijk dat dit een informatieve, maar ook vermoeiende middag gaat
worden. Na de lunch bij Liefhertje en De Grote Witte Reus, worden acht galeries in vijf
uur tijd bezocht. Tijd voor pauze is er nauwelijks, op een heerlijke chocoladetruffel bij
Nouvelles Images na. Het voordeel is wel dat je in één middag een redelijk goed beeld
krijg van de Haagse kunstmarkt: voor tekenkunst moet je naar Galerie Maurits van de
Laar; Van Kranendonk Gallery specialiseert zich in fotografie en grote installaties vind je
bij West.

Iets voor aan de muur
Initiatiefnemer Jurriaan van Kranendonk van Bureau Haagse Galeries legt uit dat het
doel van Art Walk With Me is om nieuw publiek naar de galeries te trekken. Vooral
startende kunstverzamelaars en ook een aantal kunstenaars doen mee aan de wandeling.
De meesten volgen de rondleiding omdat de drempel te hoog is om alleen naar een galerie
te gaan. “Het is best eng om een galerie binnen te stappen, zeker als er geen andere
bezoekers zijn,” vertelt een vrouw die net haar huis heeft verbouwd en nu iets zoekt voor
aan de muur. De aanwezigheid van een groep stelt iedereen op z’n gemak; hetzelfde effect
is te zien op drukke kunstbeurzen.
De deelnemers stellen veel vragen aan de galeriehouders
Nieuws  Standaard pagina
en na de vierde galerie lijkt geen van hen nog drempelvrees te hebben.
http://www.kunstbeeld.nl/nl/nieuws/18968/artwalkwithme.html
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Muzikale performance
Op informele wijze krijgt de groep zo een kijkje in de keuken van de galeries. De uitleg
van de kunstenaars maakt het af. In Galerie Ramakers vertelt Ton of Holland bijvoorbeeld
hoe het was om in negentig dagen evenzoveel tekeningen te maken van extravagant
geklede mannen op homofeesten in Berlijn. Melle de Boer geeft zelfs speciaal voor Art
Walk With Me een muzikale performance in Livingstone gallery. De uitputtende wandeling
wordt met een borrel en diner afgesloten bij galerie Helder. Deze vluchtige kennismaking
met het Haags galeriewezen smaakt naar meer.

R.E.A.L. @ LhGWR

Werken van vier afstudeerders van de Masteropleiding Fotografie AKV | St. Joost Breda: Lana Mesic,
Rodrigo Marcondes, Eva Flendrie en Anke van Iersel. Op deze foto: Eva Flendrie legt uit dat ze een
horizon maakt van wat verschillende idealisten zich voorstellen bij een 'goede' wereld en wat hoort
bij een 'slechte' wereld. Opvallend: een man stuurde een afbeelding in van Van Goghs Kerk in Auvers
voor de slechte wereld: de kerk heeft namelijk geen deuren.

‘R.E.A.L.’
24 juni t/m 1 juli 2012
Liefhertje en De Grote Witte Reus
Stationsweg 137, Den Haag
www.grotewittereus.nl

Ad van Denderen @ West

http://www.kunstbeeld.nl/nl/nieuws/18968/artwalkwithme.html
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Ad van Denderen fotografeerde het National Urban Training Centre Baladia. Het is een oefenbasis van
het Israëlische leger. De foto's hangen aan draden in de ruimte. Als je door de expositieruimte loopt,
krijg je het gevoel door het dorp te dwalen.

‘Ad van Denderen – Baladia’
1 juni t/m 30 juni 2012
West
Groenewegje 136, Den Haag
www.west‐denhaag.nl

Heidi Linck en Eric Winarto @ galerie Maurits van de Laar

http://www.kunstbeeld.nl/nl/nieuws/18968/artwalkwithme.html
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V.l.n.r: Eric Winarto, Heidi Linck en Maurits van de Laar.

Eric Winarto, zonder titel, 2012. Winarto ziet het bos als metafoor voor de menselijke passies.

‘Heidi Linck en Eric Winarto’
24 juni t/m 29 juli 2012
Galerie Maurits van de Laar
Herderstraat 6, Den Haag
www.mauritsvandelaar.nl

Auke de Vries & Rachid Ben Ali @ Galerie Nouvelles Images
http://www.kunstbeeld.nl/nl/nieuws/18968/artwalkwithme.html
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Twee deelnemers van Art Walk With Me bekijken werken van Rachid Ben Ali. Volgens de
galeriehouder zou dit wel eens een heel beroemde kunstenaar kunnen worden.

Galeriehouder Erik Bos vertelt over The Match: een kunstenaar uit de eigen 'stal' mag een andere
kunstenaar uitnodigen om te komen exposeren. Nu te zien: organische werken van Gabriëlle van de
Laak en Esther Jiskoot.

‘Rachid Ben Ali en Auke de Vries’
26 mei t/m 27 juni 2012
Nouvelles Images
Westeinde 22, Den Haag
www.nouvellesimages.nl
http://www.kunstbeeld.nl/nl/nieuws/18968/artwalkwithme.html
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Young Talents @ Galerie Van Kranendonk

Werken van drie pas afgestudeerde fotografen van de HKU (Sanne Cobussen , Peter Lipton en Laura
van Rijs) en Malte Wandel uit München. Jurriaan van Kranendonk staat voor foto's van Sanne
Cobussen. Zij fotografeerde ouderen die leren vallen; dat levert kwetsbare beelden en sculpturale
vormen op.

http://www.kunstbeeld.nl/nl/nieuws/18968/artwalkwithme.html
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Laura van Rijs, Relating to pure beauty rather than to other considerations, 2011. Een mooie
regenboog van hoofddoekjes.

‘Young Talents’
9 juni t/m 14 juli 2012
Van Kranendonk Gallery
Westeinde 29, Den Haag
www.vankranendonk.nl

Ton of Holland @ Galerie Ramakers

Ton of Holland, Es geht auch ohne berlin nachtbuch, 2011
http://www.kunstbeeld.nl/nl/nieuws/18968/artwalkwithme.html
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Links: onze rondleider Astrid Dekkers. Rechts: Ton of Holland. Hij vertelt hoe het is om in negentig
dagen negentig tekeningen te maken van extravagant geklede mannen in de Berlijnse gayscene. Daar
komt meer research naar schoenzolen en Adidasshirts bij kijken dan je zou vermoeden.

‘Ton of Holland: ES GEHT AUCH OHNE berlin nachtbuch’
17 juni t/m 15 juli 2012
Galerie Ramakers
Toussaintkade 51, Den Haag
www.galerieramakers.nl

Jan Wattjes & Cornelia Schleime @ Livingstone gallery

http://www.kunstbeeld.nl/nl/nieuws/18968/artwalkwithme.html
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Speciaal voor de deelnemers: een muzikale performance van Melle de Boer.

Links: De Nieuwe Rembrandt‐kandidaat Jan Wattjes, Statue of a painter. De galeriehouder gaat
graag de discussie aan over de waarde van het tv‐programma voor de kunst.
Rechts: Cornelia Schleime.

‘Cornelia Schleime, Jan Wattjes’
6 mei t/m 30 juni 2012
Livingstone gallery
Anna Paulownastraat 70 A/B, Den Haag
www.livingstonegallery.nl

http://www.kunstbeeld.nl/nl/nieuws/18968/artwalkwithme.html
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On the surface @ Galerie Helder

Met werken van Otto Egberts, Fenneke Hordijk en Vera Witleer.
Op deze expositie zijn werken te zien waarin het materiaal een belangrijke rol speelt. Vera Witleer
toont het resultaat van handelingen. Dit is de eerste expositie van galerie Helder waar een publicatie
bij werd uitgegeven.
Hier werd Art Walk With Me afgesloten met een borrel en Indonesisch eten.
‘On the surface’
26 mei t/m 1 juli 2012
Galerie Helder
Tasmanstraat 188, Den Haag
www.galeriehelder.nl

Foto’s: Sophia Zürcher
Zelf deze route lopen?

http://www.kunstbeeld.nl/nl/nieuws/18968/artwalkwithme.html
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LhGWR (Liefhertje en De Grote Witte R…

Inloggen

Galerie Helder, Tasmanstraat 188, 251…
Meer opties

Een kaartfout
rapporteren
Kaartgegevens
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Art Walk With Me
29 april, 27 mei, 24 juni, 30 september en 28 oktober 2012
Aan Art Walk With Me doen mee: galerie Helder, Liefhertje en de Grote Witte Reus,
Livingstone gallery, galerie Maurits van de Laar, Nouvelles Images, galerie Ramakers,
galerie Van Kranendonk en West. Op 30 september zal Kunstbeeld hoofdredacteur Roos van
Put een groep onder haar hoede nemen. Aanmelden kan via www.artwalkwithme.nl
Wil je alles weten over hedendaagse kunst? Neem dan nu een abonnement!

http://www.kunstbeeld.nl/nl/nieuws/18968/artwalkwithme.html
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