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Vrijdag 10 juli
van 14.00 uur tot 20.00 uur:
kunst in en rond het gemeentehuis
van de gemeente Oude IJsselstreek
in Gendringen, met o.m.:
openstelling expositie
Kunst van Kunst
boekpresentatie Kunst van Kunst
activiteiten van het
kunstenaarscollectief Breekijzer
kunstveiling Breekijzer

Eric en Janny Kunst

Kunst in het gemeentehuis:
Gemeentehuis Oude IJsselstreek
Staringstraat 25
7081 BN Gendringen

Vrijdag 10 juli
14.00 uur tot 20.00 uur
gemeentehuis
Gendringen

Ku n st va n B re e ki j z e r

Op vrijdag 10 juli opent het gemeentehuis haar
deuren om iedereen te laten genieten van de meer
dan 300 kunstwerken die de gemeente Oude IJsselstreek heeft aangeschaft uit de collectie van kunstverzamelaars Eric en Janny Kunst. Een bijzondere
collectie grafiek van vooral Gelderse kunstenaars.
Die verzameling wil de gemeente graag in het gemeentehuis in Gendringen tonen aan haar inwoners en
bezoekers. De werken hangen nu in de gangen, de
publieksruimten en in de kamers van de collegeleden.
Bij grafiek maakt de kunstenaar in de regel meerdere
afdrukken. Het zijn geen unica, maar wel werken
in een gelimiteerde oplage. Dat het niet zomaar
grafiek is moge blijken uit het feit dat veel van de
werken in het gemeentehuis ook zijn opgenomen in
de collecties van het Museum voor Moderne Kunst
in Arnhem, het Valkhofmuseum in Nijmegen,
het Van Reekummuseum in Apeldoorn en
het Museum Henriette Polak in Zutphen.

Onder de naam Breekijzer werken sinds 2004
kunstenaars uit de regio Oude IJsselstreek, die zich
verbonden voelen door een bijzondere locatie, namelijk
het industriële landschap van de oude DRU fabrieken in
Ulft. “ misschien als je het wakker maakt,
dan kan het nog: nieuw vuur ”

De werken die in het gemeentehuis hangen
zijn samengebracht in een boek, waarvan op
10 juli het eerste exemplaar overhandigd wordt
aan Eric en Janny Kunst.

Wat wil Breekijzer
De naam Breekijzer zegt het al een beetje: de
initiatiefnemers voelen zich verbonden met de processen
waar het in het voormalige DRU-complex om draaide.
Vuur, gieten, creëren, scheppen, kortom de ziel van het
meer dan honderd jaar oude gebouw. “Daar horen wij
bij te zijn, daar horen wij in te zitten”. Dát willen de
leden van Breekijzer.
Een kunstenaarscentrum gerund door kunstenaars:
de leden van Breekijzer, maar ook met ruimte voor
kunstenaars uit het hele land, uit de hele wereld.
Werkend aan kunst voor de mensen in Oude IJsselstreek, maar ook voor mensen buiten de gemeentegrenzen. De plannen zijn haalbaar. Maar er moet wel
geld komen, bijeengebracht door de kunstenaars zelf.
Op vrijdag 10 juli gebeurt dat in de vorm van een grote
veiling van werk van de Breekijzerkunstenaars. Voor de
vorming van een eigen startkapitaal voor Breekijzer.

Breekijzer Veiling
Rond 16.30 uur start in de voormalige raadszaal
in het gemeentehuis in Gendringen de veiling van
circa 18 kunstwerken van de leden van Breekijzer.
Op de gemeentewebsite: www.oude-ijsselstreek.nl
zijn de te veilen kunstwerken afgebeeld. Veilingmeester is Martin Pragt uit Silvolde.
Halverwege wordt de veiling even stilgelegd voor
de presentatie van het boek ‘Kunst van Kunst’ aan
Eric en Janny Kunst. Daarna gaat de veiling verder.
Breekijzer is nog meer
Om aan het publiek te tonen wat Breekijzer
zoal doet zal zij zich op 10 juli tussen 14.00
uur en 20.00 uur met verschillende activiteiten
presenteren in en rond het gemeentehuis in
Gendringen, zoals een expositie / presentatie van
leden, poëzie, demonstraties keramiekstoken,
bodypainting en fotografie.
Contact
Wilt u met Breekijzer in contact komen?
Rob Muylaert (secretaris) tel 0315 631 913
info@rmkeramiek.nl
graf isch ontwerp:
beek en es | kunst en communicatie | varsseveld

Ku n st va n Ku n st

