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DE TENTOONSTELLING WORDT GEOPEND OP
ZONDAG 19 MEI 2013 OM 16.00 UUR DOOR DE AANWEZIGE
KUNSTENAARS VERONICA EN WILLEM DE VOOGT

Uw aanwezigheid bij deze opening wordt zeer op prijs gesteld.

Van vrijdag 17 mei tot en met zondag 23 juni 2013 wordt in Galerie Kunst
2001 de tentoonstelling ‘Beestachtig Boeiend’ gehouden van leden van
Studio Conceptionel, een samenwerkingsverband van drie beeldhouwers,
Marion Ruting, Ruud Zweypfenning en Veronica de Voogt, met fotografie
van gastexposant Willem de Voogt, die met zijn foto’s een extra dimensie
toevoegt aan het werk van deze beeldhouwers.
Deze tentoonstelling wordt geopend op zondag 19 mei om 16.00 uur
door de aanwezige kunstenaars, Veronica en Willem de Voogt.
NB. Op beide Pinksterdagen, zondag 19 en maandag 20 mei, is de galerie
geopend van 13.00 – 17.00.
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Studio Conceptionel is een samenwerkingsverband
tussen Marion Ruting, Veronica de Voogt en
Ruud Zweypfenning, die elkaar toevallig ontmoet
hebben. Het uitwisselen van kennis en ervaring bleek
een goed uitgangspunt te zijn om zich verder onaf-
hankelijk te ontwikkelen. In dit samenwerkingsver-
band stimuleren en inspireren zij elkaar en hun werk
exposeren zij dan ook gezamenlijk.
Daarnaast nodigt Studio Conceptionel andere kunste-
naars uit als gastexposant, wanneer dat in hun werk
een extra dimensie toevoegt. Dat doen de krachtige
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RUTING • RUUD ZWEYPFENNING • VERONICA
DE VOOGT FOTOGRAFIE WILLEM DE VOOGT

foto’s van Willem de Voogt, Zijn dieren en mensen
in wijdse landschappen, in tere of juist vurig rode
avondstemmingen, scheppen een warme omgeving
waarin de bronzen van Studio Conceptionel optimaal
tot hun recht komen. De fotografie van Willem is tijd-
loos en indrukwekkend.

Ruud Zweypfenning maakt stoere robuuste dier-
sculpturen. Zijn koene stier, ineengedoken roerdomp
of parmantig lopende secretarisvogel hebben charis-
ma. In zijn mythologische figuren, waarbij de techni-
sche kwaliteiten van Ruud meteen opvallen, komen
mens en dier subtiel samen. Ruud en het verhaal
van Leda en de zwaan zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden. Uit zijn werk spreekt ervaring met
vorm en volume.

In het werk van Marion Ruting speelt de mens een
belangrijke rol. Zij maakt vrouwen, ogenschijnlijk
soepel geschetst, op de grens van werkelijkheid en
verbeelding; soms voor velen herkenbaar, met
kinderen aan de hand of op schoot, lezend, of, met
spanning balancerend op dieren, lijken zij verdiept in,
of ontsproten uit een andere wereld.

In het werk van Veronica de Voogt speelt dyna-
miek een grote rol. Het is realistisch, dynamisch en
interactief. Haar dierfiguren zijn speels, ontroerend
en beweeglijk. Veronica heeft observeren letterlijk tot
kunst verheven, haar beelden zijn realistischer dan
de realiteit.
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