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Uitnodiging

Halen & Brengen en In de veiling nemen
Het eerste event van Yellow Fellow Leidschendam

Wanneer:
1 juli 2012 van 14:00 tot 17:00

Waar:
Burgemeester Sweenslaan 5
2262 bn Leidschendam-Voorburg

Wat:
Halen&Brengen en In de veiling nemen

Kijkdagen voor de veiling:
29 en 30 juni 2012 van 14:00 tot 18:00

Haal- & Brengeilanden

De bezoeker kan een kunstwerk
meenemen en zelf bepalen wat hij of
zij Yellow Fellow brengt.
De opdracht is, laat het kunstwerk je
inspireren om vanuit je eigen vakge-
bied (wetenschapper, docent, manag-
er, meubelmaker) iets te brengen. Wat
dat is laten we volledig aan de be-
zoeker over. Er zijn vijf haaleilanden
met werk van verschillende kunste-
naars.

Jack van Mildert met een Jack Effect,
een kunstwerk waar een biljet van
€ 20,00 in verwerkt is. De belegger
bepaalt de werkelijke waarde.

Wianda Keizer met lijn in materie, de
eenvoud van een lijn, de horizon, het
verticale, de boom, maar ook de lijnen
in de architectuur, met zijn
gelaagdheid, structuur en herhaling.
Welke lijn breng jij aan in de materie?

Johanna van Roode met Waaiersluis
en Wie volgt? Taal en vorm komen
samen en stimuleren de verbeeld-
ingskracht. Cultuur en natuur ont-
moeten elkaar. Wat brengt jouw ver-
beeldingskracht samen?

Ger de Joode met Vernieuwing binnen
de regels. Het zijn niet de regels die
vernieuwing in de weg staan maar de
manier waarop je naar de regels kijkt.
Haal een tekening van Ger de Joode
en ga aan de slag met vernieuwing
van je eigen regels.

Mark Kramer met Leegte en licht.
Kleine zwarte steeltjes met geper-
foreerde rondjes en goede belichting
zorgen voor een bijzonder en ver-
rassend schaduwenspel op het witte
vlak. Hoe vul jij de leegte die ze
achterlaten als je ze ophaalt?
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In de veiling nemen
Eind jaren ’70 vroeg de Belgische kunstenaar MarkVerstockt aan zijn collega’s in de wereld een tekening
te maken over de basisvormen van de geometrie: cirkel, driehoek, vierkant in het kader van zijn boek De
Genesis van de vorm. Deze simpele vraag leverde destijds een unieke serie van tachtig tekeningen op die
in wisselende samenstelling te zien is in Leidschendam. De muur waarop de selectie te zien is is
interactief, de bezoeker mag steeds een eigen keuze maken en laten zien.
Yellow Fellow heeft een groep hedendaagse kunstenaars gevraagd een tekening toe te voegen.
Op 1 juli worden deze kunstwerken geveild onder leiding vanveilingmeester Lidewijde Paris.
Voor zover zijn gezondheid het toelaat zal MarkVerstock zelf aanwezig zijn op 1 juli.
Voorlopig deelnemende kunstenaars:Ger de Joode, Hanneke Barendregt,Tilleke Schwarz, Anneke Klein
Kranenbarg, Mat Kissing, FransVendel, Sanne Brugging, Henk van Putten, Mark Kramer, Eliza Kopec, Andre
van Lier, JanMulder,Tonneke Sengers, GuidoWinkler,Peter Geerts, Amarentske Koopman, DorienMelis en
Johan Claassen, Ruth vanVeenen, JanDoms, Paulien Lethen, René van den Bos,Tineke Porck, Marco van
Trigt, Rity JansenHeijtmajer, Eef deGraaf, Monique Kwist, Rinus van de Berg, FransDaels, Enric Adserà Riba,
Elisabeth Karstens, Apostolis Zolotakis,WillemGeeraerds,WillemKloppers,Piet van Zon, en…


