
Duo expositie van Wim Jonker en Katja Rier.

Wim Jonker zal sculpturen presenteren waarbij hij sloppenwijken (slums) als 
inspiratiebron heeft gebruikt. 

Katja Rier zal schilderijen tentoonstellen waarbij het linnen is versneden en 
opnieuw opgebouwd. Bij deze heropbouw zijn verschillende materialen 

gebruikt.   

De expositie is vrijdag, zaterdag en zondag te bezichtigen tussen 13:00 en 17:00 
uur. 

Zaterdag 7 juli van 15:00 tot 16:00 wordt door de kunstenaars een rondleiding 
gegeven met uitleg over de werken. 
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Katja Rier

Katja Rier beheerst verschillende schildertechnieken 
maar komt altijd terug op expressie middels de abstracte 
kunstvorm. De vorm, de kleur, de balans, en vooral de 
structuur is voor Katja boeiend. In veel van haar werken 
is structuur een belangrijk onderdeel, vaak zeer grillig.  
Vreemde en rare vormen krijgt ze door allerlei 
materialen te verwerken in haar doeken, van papier, tot 
hout of plastic. Vaak onderzoekt ze of ze door een 
combinatie van materialen een structuur kan 
veranderen. 

Kijk voor meer informatie op de website 
www.katjarier.nl of mail naar info@katjarier.nl

       

http://www.katjarier.nl/
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Wim Jonker

De sculpturen van Wim Jonker 
kenmerken zich door de 
bijzondere vlakverdeling. Bij de 
werken is bewust gebruik 
gemaakt van ingetogen kleuren 
om zo de sfeer van een 
sloppenwijk (slums) het beste te 
weerspiegelen. 

Sloppenwijken (slums) vind je in alle delen van de wereld.
Illegale bouwsels, bewoond door kansarmen.
Opgebouwd uit restmaterialen en bouwafval, veelal afkomstig van 
vuilstortplaatsen.
Met deze objecten probeert Wim de sfeer en uitstraling van deze 
habitats weer te geven zonder de werkelijkheid al te zeer geweld 
aan te doen.

Kijk voor meer informatie op de website www.wimjjonker.nl of 
mail naar jonkerwim@gmail.com

http://www.wimjjonker.nl/
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