
6 februari t/m 12 april 2015

Buitengaats 
Jacco Olivier en Ronald Zuurmond

opening 
vrijdag 6 februari van 17.00 tot 20.00 uur door Albert Groot, kunstverzamelaar
Distillatie ‘Bij twijfel doorgaan’ zondag 15 maart van 13.00 tot 19.00 uur

tentoonstelling
Op de tentoonstelling ‘Buitengaats’ tonen Jacco Olivier en Ronald Zuurmond nieuw werk.   
De kunstenaars voelen zich verbonden in hun verlangen naar een ruimte, een wereld waarin  de 
toeschouwer een tijdje kan verdwijnen. Het uitgangspunt van hun werk ligt in de schilderkunst. 
Jacco Olivier maakt video’s op basis van zijn schilderijen. Hij filmt door de verflagen heen.   
De beelden komen in beweging en bieden nergens meer houvast. 
Ronald Zuurmond blijft altijd trouw aan het canvas, door laag na laag verf aan te brengen en 
weer weg te schrapen. Een werkwijze die leidt tot natuurlijk ogende, ingedikte beelden.

publicatie en editie
De publicatie ‘Buitengaats’ is een kunstenaarsboekje 
waarin bewerkte foto’s zijn opgenomen die beide 
kunstenaars inspireren tot het maken van nieuwe 
beelden. Voor de tentoonstelling maken Jacco Olivier 
en Ronald Zuurmond een speciale editie (oplage 42), 
bestaande uit zes prints (50 x 70 cm) van werken die 
in de publicatie zijn opgenomen. 

distillatie ‘Bij twijfel doorgaan’ 
zondag 15 maart van 13.00 tot 19.00 uur 
Met medewerking van Chris Manders, kunst- en architectuurcriticus, en Peter Henk Steenhuis, 
schrijver-journalist, o.a. voor Trouw. De film ‘Nothing lasts forever’ van Tom Schiller wordt vertoond. 
Kim Zeegers verzorgt de videoportretten van de kunstenaars. 
Meer informatie over het programma van de Distillatie via de website. 
Reservering verplicht via deketelfactory.nl

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.

De Ketelfactory
Hoofdstraat 44
3114 GG Schiedam
+31 (0)10 - 473 81 23
info@deketelfactory.nl
geopend op vrijdag t/m zondag van 13.00 tot 17.00 uur en op afspraak 

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 
neemt u contact op met : +31 (0)6 51 81 14 53

De Ketelfactory is bereikbaar via telefoonnummer +31 (0)10 473 81 23
E-mailen kan ook: pers@deketelfactory.nl 
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