Uitnodiging

Uitnodiging
Wat Inspiratiegesprek over Kunst, waarheid en
kritiek
Wanneer zondag 24 maart van 15:00 - 17:00 uur.
Waar Burgemeester Sweenslaan 7
		
2262 bn  Leidschendam
Op 24 maart 2013 zijn René Gabriëls en architectuurcriticus Chris Manders te gast bij een
Inspiratiegesprek bij Yellow Fellow te Leidschendam. Het gesprek vindt plaats te midden
van de expositie Kijken & Denken waarin het
werk van Frans Franssen te zien is.
Filosoof René Gabriëls is verbonden aan de
Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen van de Universiteit Maastricht. Een
van de thema’s die hij ter sprake wil brengen is
esthetische waarheid en de kritiek die daarop
geënt is.
Architectuurcriticus Chris Manders zal
vormen van denken en soorten van kijken ter
discussie stellen. Hij zal proberen de wisselwerking tussen die twee binnen het gebied
van de beeldende kunst te ontrafelen om zo
de misverstanden over dit onderwerp uit de
wereld te helpen.
Expositie Kijken en Denken
Frans Franssen (Kessel 1959) studeerde aan de
Academie voor Beeldende Vorming te Tilburg
(1978-1983). Zijn werk is divers in beeldtaal,
kleur, vorm en materiaalgebruik en nodigt
uit tot kijken en tot denken. De projecten en
het werk van Frans Franssen zijn verwant aan
het gedachtegoed van Yellow Fellow. Door te
kijken met de ogen van kunstenaars kunnen
wij onze vertrouwde wereld in een nieuw licht
zien en ontdekkingen doen.
De expositie is geopend tot 8 april op zaterdag en zondag van 13:00 tot 17:00 uur.
Gedurende de expositieperiode zijn diverse activiteiten georganiseerd over kijken en denken
in kunst en wetenschap.
Op 7 april vindt de laatste activiteit plaats,
een kunstconcert waarin Adélaïde Rouyer
klassieke zang ten gehore brengt in relatie tot
het werk van Frans Franssen en filosoof Jacob
Voorthuis vertelt over wat er te zien is in het
werk van Frans Franssen. Luisteren en kijken
versterken elkaar.
Meer over de activiteiten en de actuele
programmering vindt u op
www.yellow-fellow.com.
Voor sommige activiteiten vragen wij u een
bijdrage in de kosten.

