
 

 

 

 

 

 

  

 

PERSUITNODIGING 

Rotterdam, 1 mei 2009 

 

 
Beste redactie, 

  

Hierbij nodigen wij u graag uit voor de opening van ‘Ontmoeting #1’ bij 

De KetelFactory op zaterdag 9 mei aanstaande op het terrein van Nolet 

Distillery te Schiedam. De KetelFactory stookt kunst. 

  

De tentoonstelling is een eerste uit een serie ‘Ontmoetingen’, die de 

KetelFactory in de komende tijd wil organiseren. Leegte, stilte, licht en ruimte 

zijn de centrale begrippen in Ontmoeting #1, waarbij de werken van Paul den 

Hollander en Ton van der Laaken centraal staan. 

    

Ontmoeting #1 

Kunstenaars Paul den Hollander en Ton van der Laaken 

Het samenbrengen van Den Hollander en Van der Laaken heeft een dialoog 

opgeleverd die hun beiden een vernieuwde kijk op hun eigen werk heeft 

gebracht en daaruit voortvloeiend een concept voor de tentoonstelling. De 

tentoonstelling bestaat uit twee edities. Hiermee laten we meerdere werken 

van beide kunstenaars zien. De tweede editie vloeit voort uit de eerste en zal 

een vervolg zijn en tevens een ‘nieuwe kijk’ op beider werk. We laten zien dat 

alles onderhevig is aan verandering en dat kleine en grotere ingrepen een 

totaal nieuw beeld opleveren. 

 

De exposerende kunstenaars worden in die periode ook in de gelegenheid 

gesteld om een verdiepend programma te realiseren onder de naam ‘De 



 

 

Distillatie’. Vanuit hun fascinaties voor wetenschap, spiritualiteit, filosofie en 

cultuur in brede zin stellen zij een programma samen dat hun 

kunstenaarschap nader belicht. 

  

Paul den Hollander doet 

door middel van fotografie 

onderzoek naar begrippen 

als ruimte, tijd en 

tijdloosheid en naar zijn 

eigen relatie met zijn 

omgeving. Het oeuvre van 

Paul den Hollander is een 

voorbeeld van fotografie die 

de grenzen van de 

vertrouwde waarneming 

doorbreekt en het 

onzichtbare zichtbaar maakt. 

In zijn foto's figureert een 

werkelijkheid die de 

toeschouwer wel herkent, 

maar die hij zelf nooit zo 

gezien zal hebben. 

  

De installaties van Ton van der Laaken zijn ruimtelijke situaties waarin de 

persoon die deze ruimten betreedt, wordt uitgenodigd een moment van 

‘positieve leegte’ te ervaren. Hij probeert de conditie van de waarnemer 

eerder op een stille, en niet op een opdringerige manier te beïnvloeden. Hij is 

overtuigd van de kracht en de noodzaak van ‘stilte interventies’ in de Kunst. 

De gedachtestroom wordt niet op gang gebracht, maar eerder 

getransformeerd, tot rust gebracht of verstild. Uit die stilte kan het ‘juiste 

handelen’ ontwikkeld worden, op welk gebied dan ook. 

 

Over De KetelFactory 

De KetelFactory in Schiedam stookt kunst. Nolet Distillery, producent van 



 

 

Ketel One Vodka en Ketel 1 Jenever, wil een bijdrage leveren aan de cultuur 

van wijk en stad. Zij ondersteunt De KetelFactory en stelt een historisch pand 

op haar terrein beschikbaar. De creatieve leiding is in handen van Winnie 

Teschmacher. Voor meer informatie: www.deketelfactory.nl. 

 

Speciaal voor de pers 

Graag ontvangen wij u op deze eerste ‘ontmoeting’ bij De KetelFactory op 

zaterdag 9 mei aanstaande in Schiedam. In de bijlage hebben we ook de 

officiële uitnodiging meegestuurd. 

  

Wanneer u de opening wilt bijwonen, kunt u zich aanmelden via Jacob-Jan 

Esmeijer (Euro RSCG Bikker) op telefoonnummer (010) 277 44 44. Mailen 

kan ook via jacob-jan.esmeijer@eurorscg.nl. Nadat wij uw aanmelding 

hebben ontvangen, krijgt u van ons een bevestiging toegestuurd.  

 

Ontmoeting #1 

Zaterdag 9 mei aanstaande 

Van 13.00 tot 17.00 uur 

De KetelFactory 

Hoofdstraat 44 

3114 GG  Schiedam 

Telefoon (010) 473 81 23 

  

Hopelijk tot zaterdag 9 mei aanstaande! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

  

Jacob-Jan Esmeijer 

Euro RSCG Bikker 

Telefoon (010) 277 44 44 

 

http://www.deketelfactory.nl/
mailto:jacob-jan.esmeijer@eurorscg.nl

