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Kunstlokaal №8 presenteert op Art Noord, van 27 t/m 30 september 2018 in 
Museum Belvédère, vijf vrouwelijke kunstenaars uit de noordelijke provincies. 
Alle vijf maken ze intrigerend werk dat voortkomt uit een onderzoekende 
houding. Dit zijn:

Milly Betten (schilderijen)
Wilma Vissers (objecten
Tanja Isbarn (schilderij en meer)
Auk Russchen (objecten)
Betty Simonides (schilderijen).

Milly Betten verbeeldt het weidse Friese landschap in het platte vlak, zonder 
een horizon toe te passen. Wilma Vissers weet oneindigheid te vatten in 
veranderlijke composities van kleine ongekaderde en ongepolijste objecten. 
Tanja Isbarn reageert met een breed scala aan beeldende uitdrukkingsvormen 
vanuit haar betrokkenheid met de teloorgang van natuur en het verloop van de 
tijd. Auk Russchen legt met de serie 'Organische Verwondering’ de focus op 
de cyclus geboorte, leven, dood en verval in unieke, van huid gemaakte 
objecten. Betty Simonides brengt haar analyse van de visuele waarneming in 
beeld door middel van diepgaand schilderkunstig onderzoek.

Birgit Speulman en Marcel Prins nodigen u van harte uit in de stand van 
Kunstlokaal №8 op Art Noord, van 27 t/m 30 september 2018.
Open donderdag t/m zondag van 11:00 tot 17:00 uur, vrijdagavond tot 21:00 uur.

Toegang Art Noord:  € 12,00
Museumkaarthouders:  € 3,00
Vrienden van het museum hebben gratis toegang.

http://www.art-noord.nl/


Kunstenaars op Art Noord
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Boven: Wilma Vissers, Zonder titel, acryl op doek
en Milly Betten, Blok kade 1, gemengde techniek op paneel, 28 x 28 cm.
Midden: Betty Simonides, Zonder titel, pigment en kunstharsdispersie op paneel, 61,5 x 61 cm
en Auk Russchen, Organische Verwondering, huid, ca 13 x 15 x 2 cm.
Onder: Tanja Isbarn, Lolly pop, gemengde techniek op doek, 195 x 270 cm.



Plattegrond



Binnenkort in Kunstlokaal №8
6 t/m 14 oktober
Milly Betten | Jan Loman

3 t/m 11 november
Josias Scharf | Henk Rusman
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