
 
 
 
 
 
 
  
  

PERSBERICHT 

De KetelFactory te Schiedam organiseert van 21 november 2010 t/m 30 januari 2011 

Ontmoeting #5 PEOPLE, PASSIONS, PLACES…. 
The World of Hans van Bentem  

 
Beeldend kunstenaar Hans van Bentem heeft zich bekwaamd in monumentale sculpturen, 
veelal in de openbare ruimte. Zijn zoektocht naar traditionele, ambachtelijke materialen om 
zijn verhalen in te vertellen brachten hem o.a. naar Tsjechië voor kristal, India voor brons, 
China voor porcelein en Marokko voor koperwerk. 
Op uitnodiging van de KetelFactory heeft van Bentem een tentoonstelling samengesteld. 
Hij vindt het onderwerp van meer belang dan de stijl: ieder beeld heeft zijn eigen verhaal 
en dit kan op vele wijzen in beeld gebracht worden. Middels een aantal opgetuigde 
wanden, die figureren als 'klankborden' wordt divers werk getoond uit van Bentems eigen 
collectie, alsmede werk van 3 'Special Guests’. De essentie van de tentoonstelling is de 
mentale constructie, die de kunstenaar in staat stelt zijn werk te maken: hiertoe omringt hij 
zich met werk dat inspireert en waarin hij tevens bevestiging ziet in de gekozen weg: het 
interieur van de kunstenaar als spiegel van de ziel...  
 
De 'Special Guests': Woody van Amen (NL), Harma Heikens (NL) & Milan Kunc (CZ) 

Verder zal er werk getoond worden van Camara Gueye (Senegal), Ralph van Meijgaard 
(NL), Karel Goudsbloem (NL), Yulong (CN), Adriaan Rees (NL), Herman Makkink (NL), 
Peter Saul (USA), Gert Arntz (NL), IRIS (NL), Arno Coenen (NL), Luis Pablo Bolivar 
(Spanje), Denis A. Gomis (Senegal), Luuk Bode (NL), Liu Liguo (CN), Luo Zhenghong 
(CN), Wan Liya (CN), Ewout van Rijn (NL), Norman Trapman (NL), Florentien Haak (NL), 
Jos Hachmang (NL), Vincent de Pater (NL), Walton Ford (USA) en anderen. 

16 januari 
Distillatie ‘Hans in China’ 
Over werken en exposeren in China m.m.v. Melle Hendrikse. 
De KetelFactory organiseert samen met de kunstenaars een programma voor publiek dat 
‘De Distillatie’ wordt genoemd. Het geeft een uitgebreid beeld van de kunstenaar en haar 
inspiratiebronnen. 
 
Noot voor de redactie: 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Winnie Teschmacher:  
06 51811453 Op woensdag t/m vrijdag ook tijdens kantooruren via de officemanager. 
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tel: 010 4738123 
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3114 GG Schiedam             
info@deketelfactory.nl 
www.deketelfactory.nl 
open: vr t/m zo van 13-17.00 uur 
 


