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White Radiance 
Bernadet ten Hove, Frank Sciarone en Ton Mars

In De Ketelfactory is van 30 november tot en met 9 februari de tentoonstelling ‘White Radiance’ te 
zien, waarin drie kunstenaars invulling geven aan het begrip ‘autonomie’.
Bernadet ten Hove nodigde Ton Mars en Frank Sciarone uit om samen een tentoonstelling te 
maken over de kracht van de verbeelding.

Bernadet ten Hove (1957) vindt het autonome principe als bron van verbeelding en spil van 
onafhankelijk denken zeer van belang, zeker in het huidige neoliberale klimaat. 
Ten Hove laat onder andere de Fonetische Sculptuur IMPLOSION in Wide Latin zien: gestolde 
materie uit aluminium mallen, die door een enkele handeling zijn gekreukt. De beelden zwijgen, 
de taal is uitgespaard.

Ton Mars (1950) brengt in zijn schilderijen en tekeningen beeld en taal samen. De combinatie van 
zijn lineaire tekentaal in rechte en gebogen lijnen met de structuur van letters, leidt tot werken 
waarin beeld en taal zijn verknoopt in een schier eindeloze metamorfose. Zijn werk leidt de 
toeschouwer naar de gemeenschappelijke oorsprong van beide betekenisdragers.

In het werk van Frank Sciarone (1951) staan de complexiteit van het begrip ruimte en de relatie 
tussen ruimte en kunstwerk centraal. Zijn intuïtieve, nauwkeurige omgang met volumes en hun 
plaatsing, haalt herinneringen naar boven van ruimte als harmonie- en betekenisbegrip uit de 
klassieke (bouw)geschiedenis.

Opening
De opening van ‘White Radiance’ vindt plaats op zaterdag 30 november a.s. om 15.00 uur. Het in 
Rotterdam gevestigde vocale kwartet Retorisch Kwartet zal de tentoonstelling openen met een 
werk van Leonard Lechner. 

Distillatie ‘Kunst en hermetica’
De Distillatiedag vindt plaats op 12 januari 2014. Esther Ritman geeft een lezing over de befaamde 
Bibliotheca Philosophica Hermetica van Joost Ritman. Daarna gaat zij in gesprek met de 
kunstenaars.
Tijd: 13.00 – 18.00 uur, inclusief maaltijd.
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De Ketelfactory geeft kunst op een bijzondere manier aandacht. Beweging, ontmoeting en 
verdieping staan centraal. Kunst en filosofie komen samen in de tentoonstellingen.
Tijdens elke tentoonstelling is er een Distillatie, een dag waarop ruimte is voor verdieping. Soms 
is een Distillatie een gesprek of een debat, maar het kan ook een lezing, een film of een concert 
zijn. Het ‘Distillaat’ gaat over de verbinding tussen kunst, wetenschap en filosofie, over kijken en 
denken. Een ding staat vast: tijdens de Distillatie ontmoeten en inspireren bezoekers, sprekers en 
kunstenaars elkaar. Bij elke tentoonstelling verschijnt een publicatie, geïllustreerd met foto’s van de 
tentoonstelling en voorzien van korte, heldere teksten.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie
Projectruimte De Ketelfactory staat onder leiding van Winnie Teschmacher en wordt mogelijk 
gemaakt door een mecenaat van Nolet Distillery. Voor meer informatie en/of beeldmateriaal 
kunt u met haar contact opnemen via 06-51811453

De Ketelfactory is bereikbaar via telefoonnummer 010-4738123
E-mailen kan ook:  pers@deketelfactory.nl
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