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INEKE VAN ADRICHEM
Ik werk in diverse media, waarbij tekenen en
beeldhouwen een belangrijke plaats innemen.
Mijn werk draait om tegenstellingen. Het is mijn
manier om mijn verwondering en verbijstering
over de zogenaamde werkelijkheid te uiten. Het
maakproces is essentieel, bewuste en onbewuste
beslissingen wisselen elkaar af waardoor het werk
een persoonlijke symboliek krijgt zonder dat de
betekenis direct zichtbaar wordt.
www.inekevanadrichem.nl
JOYCE TER WEELE
Mijn werk gaat over de ervaring van tijd.
Op verlaten plekken zie ik sporen van activiteit uit
het verleden. Er is een afwezigheid maar tegelijkertijd ook een voorstelbare aanwezigheid van leven.
www.joyceterweele.weebly.com
ANNA LUCIA RIJFF
Mijn methodiek is divers, en vaak een mengeling
van installatie, interventie, performance en video.
Vanuit een eerder afgeronde opleiding aan de modeacademie kwam ik terecht in de retail branche.
In dit commerciële broeinest ontwikkelde ik een
fascinatie voor de beleving en het (koop)gedrag
van mensen. Het observeren hiervan werd een
studie, deze koppel ik aan mijn eigen beleving wat
ik metaforisch spiegel in mijn films en installaties.
www.anna-luciarijff.com
ALINE DE JONGE
In de oneindige flux van het bestaan probeer ik
grip te krijgen, houvast te zoeken. Keer op keer heb
ik gemerkt dat het onmogelijk was en tegelijkertijd
noodzakelijk en essentieel. Als ik probeer de tijd
stil te zetten, dan blijkt alles slechts te bestaan uit
kleur en licht.
www.alinevera.nl
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MARIELIN SIMONS
Ik maak en fotografeer kijkdozen welke mijn
geïdealiseerde blik op natuur vertegenwoordigen. Hierin streef ik er naar om ongerepte en
fantasierijke natuur te laten voelen en ervaren.
Echter, het feit dat mijn beelden geconstrueerd
zijn, verwijst naar de afstand en maakbaarheid die
de moderne mens heeft gecreëerd tussen zichzelf
en de natuurlijke wereld.
www.marielinsimons.com
JASPER WICHERS SCHREUR
Als ontwerper ben ik altijd opzoek hoe ik mijn passie voor typografie kan combineren met de functie
ervan. Daarbij speelt de semiotiek van lettertekens
een belangrijke rol in mijn ontwerpen. In mijn
beelden probeer ik aan de hand van zelfexpressie
en aangeleerde lettervormen de grens op te zoeken tussen vrije interpretatie en herkenbaarheid.
www.jasperws.nl
MARLIS VAN NUNEN
Zoals letters samen woorden vormen gaan de
door mij gebruikte materialen, vormen en teksten
onderling een betekenisvolle verbinding aan.
Met doelmatigheid en humor poog ik alledaagse
gevoelens bloot te leggen.
www.marlisvannunen.com
MARCELLA MARINELLI
Ik ben op zoek en ik doe onderzoek naar de
emotionele kant van het zijn. En ik hoop, hoop op
een moment van volkomen ontvankelijkheid. Mijn
werk gaat over helen en weer vinden, de zoektocht
naar een moment van heel.
www.marcellamarinelli.com
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