
 

PERSBERICHT 

De KetelFactory te Schiedam organiseert van 10 september t/m 31 oktober 2010  

Ontmoeting #4 ‘Revealing the Invisible’ the Art of Stansfield/Hooykaas from 
Different Perspectives 

Madelon Hooykaas en Elsa Stansfield zijn mediakunstenaars van het eerste uur en werkten 
sinds 1972 samen. Het kunstenaarsduo heeft altijd geëxperimenteerd met de nieuwste 
technologieën en ontdekkingen op audiovisueel gebied. De kunstenaars maakten naast 
video-installaties tevens sculpturen voor de openbare ruimte. In hun werk hebben zij unieke 
associatieve principes ontwikkeld tussen beelden, woorden en geluid. Hun oeuvre gaat over 
ruimte en tijd: de getijden, de cyclus van de seizoenen en natuurlijke elementen uit de fysica 
zoals radiogolven en magnetische velden. Ze maken gebruik van video en fotografie 
gecombineerd met onder andere materialen als steen, aluminium, glas, fosfor en water. In 
bijna al hun werk verwijzen zij expliciet naar de aarde en de natuur, en spiritualiteit maakt 
deel uit van hun levensfilosofie. Hoewel Elsa Stansfield in 2004 onverwachts overleed zet 
Madelon Hooykaas hun gedachtegoed voort. In de KetelFactory zijn een aantal oudere 
werken(o.a, het werk Horizon in bruikleen van het Stedelijk Museum, Amsterdam) in 
combinatie met een nieuwe video installatie ‘Mount Analogue’ te zien. 

Het oeuvre van Stansfield/Hooykaas geniet grote internationale bekendheid en hun werken 
zijn onder meer tentoongesteld in Sydney (Biënnale), Kassel (Documenta) en  Londen 
(Whitechapel Gallery), en het maakt o.a. deel uit van de collecties van het Stedelijk Museum 
(Amsterdam) en het Museum of Modern Art (MoMA) in New York. 

Gelijktijdig met de tentoonstelling in Schiedam bij de KetelFactory, zijn er meerdere werken 
van Stansfield/Hooykaas te zien zijn in Museum GoudA. Daar wordt onder andere het 
bekende werk ‘From the Museum of Memory’ (in bruikleen van het Stedelijk Museum, 
Amsterdam) getoond. Deze duotentoonstelling zal later dit jaar verder reizen naar Glasgow, 
Schotland.  

Begin september 2010 verschijnt gelijktijdig met de tentoonstellingen het boek ‘Revealing the 
Invisible - The Art of Stansfield/Hooykaas from Different Perspectives’ bij uitgeverij de 
Buitenkant. In dit rijk geïllustreerde boek wordt door 11 internationale auteurs het werk van 
Stansfield/Hooykaas belicht. 

DVD/Boekpresentatie op dinsdagavond 14 september bij Nederlands Instituut voor 
Mediakunst in Amsterdam . www.nimk.nl 

Meer informatie op: www.stansfield-hooykaas.net 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Noot voor de redactie: 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Winnie Teschmacher: 06 51811453 
 
de KetelFactory                    
tel: 010 4738123 
Hoofdstraat 44                      
3114 GG Schiedam             
info@deketelfactory.nl 
www.deketelfactory.nl 
open: vr t/m zo van 13-17.00 uur 


