Girl with knife, 2015. Gemengde techniek op papier, 30 x 40 cm

Uitnodiging
artist-meets-writer talk
TAMARA MULLER EN JUSTINE LE CLERCQ
U bent van harte uitgenodigd voor het bijwonen van de artist-meets-writer talk
op vrijdag 23 november met kunstenaar Tamara Muller en schrijver Justine le
Clercq. Dit evenement organiseren wij tijdens het Amsterdam Art Weekend, ter
gelegenheid van de solotentoonstelling Distraction van Tamara Muller. Muller
en Le Clercq sloegen vorig jaar de handen ineen bij het publiceren van Justine’s
boek Krimp: een van Muller’s tekeningen Girl with knife, die zij in 2016 bij ons
exposeerde, siert de cover.
Zowel Muller als Le Clercq zijn in hun werk bezig met thema’s als schuld, woede,
schaamte, agressie en zij tasten allebei rond in het ‘grijze gebied’. Hoe functioneer
je in het dagelijkse leven als je verleden – vertaald in agressie en onmacht – zich
zo nu en dan een weg baant door je lichaam en door je werk heen? Is er sprake van
een emancipatiegolf van geweld? Als kijker en als lezer worden we geraakt door
hun zoektocht naar de grens en met een ongemakkelijk gevoel achtergelaten.

‘In een laatste poging het tij te keren, ging ik hardlopen omdat ze zeggen dat je
moet sporten als je boos bent, woede voelt. Ik weet wel beter, maar wat moest ik?
Na ieder hardlooprondje, na iedere vuistslag op de boksbal, vlamde de woede op
en voedde de wrok die groter en gespierder en zelfverzekerder werd.
Wie de echte wrok in zich draagt weet: je moet heel stil zitten en hopen en bidden
dat het er niet uitkomt, dat het niet door de kieren van je ziel ontsnapt.’
Uit: Krimp
Tamara Muller en Justine le Clercq zullen spreken over zowel de tentoonstelling
als het boek en reageren op elkaars werk.
Datum en tijd
Vrijdag 23 november
Inloop: 19:00, het gesprek start om 19:30
Na afloop is er een borrel en gelegenheid om de tentoonstelling te bezichtigen.
We hebben een gelimiteerd aantal zitplaatsen, stuur ons daarom een e-mail om
een plek te reserveren: info@galeriebart.nl.
Klik hier voor meer informatie over de tentoonstelling van Tamara Muller en hier
voor meer informatie over het boek van Justine le Clercq.
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