
van 8 september tot en met 17 november 2013

Claudy Jongstra 
‘Bruiloft’

Het werk van ontwerper en kunstenaar Claudy Jongstra is monumentaal, expressief en vooral 
natuurlijk. Zij laat zich inspireren door diepere waarden zoals die in de natuur en het leven 
besloten liggen. De natuur en natuurlijke materialen, ontwikkeling en onderzoek van materialen 
en oude technieken zijn de basis voor haar werk.
Het onderscheid tussen kunst en omgeving vervaagt: de bezoeker wordt uitgenodigd het werk 
aan te raken en te voelen, en overschrijdt daarmee eventuele begrenzingen als vanzelfsprekend.

Voor de tentoonstelling ‘Bruiloft’ in De Ketelfactory 
laat Claudy Jongstra zich inspireren door twee 
vroege pioniers op het gebied van expressionisme 
en de totaalbenadering van kunst en leven, Jacoba 
van Heemskerck en Marie Tak van Poortvliet. Van 
Heemskerck werkte aan het begin van de vorige 
eeuw in Domburg en maakte deel uit van de 
kunstenaarskolonie waartoe ook Charley Toorop en 
Piet Mondriaan behoorden. Zij maakte voor haar tijd 
zeer expressieve schilderijen. Marie Tak van Poortvliet 
richtte er het beroemde tentoonstellingsgebouw op  

(het huidige Marie Tak Museum) en experimenteerde als een van de eersten in Europa op het 
gebied van de biologisch-dynamische landbouw. Het door haar opgerichte bedrijf Loverendale 
bestaat nog steeds. 
De tentoonstelling ‘Bruiloft’ biedt een glimp van het gedeelde gedachtengoed van deze 
vooruitstrevende pioniers.

Opening zondag 8 september van 15.00 tot 18.00 uur 
door Guus Beumer, directeur van Het Nieuwe Instituut, Rotterdam

Distillatie ‘Bruiloft tussen hemel en aarde’ 
zondag 29 september van 11.00 tot 16.00 uur 
Tijdens de Distillatie wordt ingegaan op de gedeelde fascinatie van Claudy Jongstra,  Jacoba van 
Heemskerck en Marie Tak van Poortvliet voor natuur en natuurbewustzijn. Michiel Rietveld en 
Jacqueline van Paaschen-Louwerse leveren bijdragen aan de middag. Kim Zeegers verzorgt het 
videoportret van de kunstenaar. 

Meer informatie over het programma van de Distillatie via de website.
Reservering verplicht via deketelfactory.nl

De Ketelfactory is een jonge projectruimte die zich kenmerkt door een kwalitatief 
hoogwaardige programmering. Kunstenaars ontmoeten elkaar in dubbeltentoonstellingen en 
geven zelf inhoud aan hun Distillatie: een verdiepingsdag waarin bezoekers op zeer persoonlijke 
wijze kennis kunnen nemen van de fascinaties en inspiratiebronnen van de kunstenaars. Iedere 
Distillatie is daarmee eenmalig en uniek. Te gast waren eerder: het Ives Ensemble, natuurfilosoof 
Matthijs Schouten, woestijnreizigster Arita Baaijens, Rob Riemen, directeur van het Nexus instituut, 
dichter K. Michel en Harm Habing, emeritus hoogleraar sterrenkunde.

Cultuurprijs Bob Verbiest 2011 
Eind 2011 ontving De Ketelfactory de Waterweg Cultuurprijs Bob Verbiest 2011.  
De jury sprak haar waardering uit voor de bezielende manier waarop kunst, wetenschap en 
filosofie worden gesmeed tot een ‘fascinerend en gewaagd programma’. Met het prijzengeld  
groot 25.000 euro zal De Ketelfactory een bijzonder project realiseren.

Projectruimte De Ketelfactory wordt mogelijk gemaakt door een mecenaat  
van Nolet Distillery en staat onder leiding van Winnie Teschmacher.
Voor meer informatie kunt u met haar contact opnemen: 06 51811453

De Ketelfactory tel: 010 4738123
Hoofdstraat 44 info@deketelfactory.nl www.deketelfactory.nl 
3114 GG Schiedam open: vr t/m zo 13.00 - 17.00 uur en op afspraak


