
organiseert van 11 september t/m 20 december 2015

Strong
Lon Robbé

Opening vrijdag 11 september van 17.00 tot 20.00 uur 

Distillatie ‘Dierendag’ op zondag 18 oktober van 13.00 uur tot 18.00 uur

Tentoonstelling
In De Ketelfactory maakt Lon Robbé een tentoonstelling van werk uit verschillende perioden, die 
onderling een nieuwe verbinding aangaan. De werken vinden hun oorsprong in de fotografie, 
maar hebben zich onthecht van momentopname, scherpte en reproductie. Schaal, ruimte en 

tijd raken ontregeld en pixels 
komen los van de voorstelling. 
Het gevolg is dat het werk niet 
meer de herkenning biedt die je 
verwacht. Het beeld valt uiteen, 
om in een nieuwe samenhang 
terug te keren: beweeglijker en 
materiëler. 
Soms is het formaat zo groot dat 
je je in dezelfde ruimte waant. 
Op de bovenverdieping worden 
meerdere filmloops tegelijk 
geprojecteerd. 
Daarin kun je de bewegingen en 
verschuivingen aandachtig volgen, 
maar toch blijft het beeld ongrijpbaar. 
Het volgt zijn eigen regels en 
het enige wat je kunt doen is je 
daaraan overgeven. 
Voor Lon Robbé is kunst iets 
wat je met je hele lichaam 
waarneemt. Niet als benoembare 
representatie, maar telkens 
opnieuw als een gebeuren in de 
tijd.

Publicatie
De publicatie is een kunstenaarsboekje met werken van Lon Robbé. Het boekje verschijnt tijdens 
de Distillatiedag.

Distillatie ‘Dierendag’ 
zondag 18 oktober 2015 van 13.00 tot 18.00 uur 
Tijdens de Distillatie spreekt filosoof, auteur en organisatiedeskundige René ten Bos over het dier 
in de mens. Het videoportret wordt verzorgd door Kim Zeegers. De middag wordt afgesloten met 
een maaltijd.
Meer informatie over het programma van de Distillatie volgt via de website. Reservering verplicht via 
deketelfactory.nl

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

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 : 0651811453

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


