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Zeeuwse Lichting 2016
CBK Zeeland presenteert van zondag  
5 februari t/m vrijdag 10 maart 2017  
het werk van negen in 2016 aan een 
Nederlandse academie afgestudeerde 
kunstenaars, vormgevers en illustra-
toren. Allen zijn geboren of woonachtig 
(geweest) in Zeeland.

De deelnemers zijn: 
Charlotte Besuijen
Jacklyn Cornelisse
Emily van Dijk
Sjarel de Kraker
Rebecca Niculae
Dilara Noerlandi
Jorick de Quaasteniet
Jorieke Rottier
Dennis Verbruggen

Zondag 5 februari om 15:00 uur opent  
Kathrin Ginsberg, directeur CBK Zeeland,  
de tentoonstelling.

Zeeuwse Lichting 2016

20.000 mijlen

In 20.000 mijlen onder zee waarin de lezer 
kennismaakt met de mysterieuze onderzeeboot 
van kapitein Nemo, schrijft Jules Verne over 
gegevens waar mensen toen nog onbekend mee 
waren zoals een onderzeeboot of de werking 
van elektriciteit. Door middel van zijn boeken 
kon hij echter toch iets vertellen over de weten
schap en de toekomst. Zo stimuleerde hij de 
koers van het denken in mogelijkheden. 

Verne stelt instrumenten voor die zich 
 kunnen voortbewegen onder het oppervlak. 
Zo kunnen grote afstanden worden afgelegd 
die voor een menselijk lichaam onmogelijk 
zouden zijn: het reizen van een afstand van 
20.000 mijlen onder het wateroppervlak. Dit 
gegeven nemen wij mee in de tentoonstelling: 
ook wij leren onze eigen middelen kennen en zo 
krijgen deze vorm in het maakproces. Tijdens 
het maken ontstaat de mogelijkheid om door 
een gegeven heen te reizen, dit te tonen en zo 
deelbaar te maken in een volgende ruimte. 
Hierdoor kunnen we zowel met terugwerkende 
als met voortstuwende kracht opnieuw kijken. 

In deze tentoonstelling geven de deel
nemende kunstenaars weerklank op vragen die 
het maakproces richting geven. Wat betekent 
het om te reizen in de tijd? Wat betekent het 
reizen door het object heen? Vragen als deze 
krijgen weerklank in deze ruimte in relatie tot 
sociale vraagstukken die hieraan verbonden 
zijn. Vormt onze identiteit zich door een inner
lijke reis, of is deze juist ontstaan door sociale 
constructies? Of zijn onze relaties inherent aan 
wie wij zijn? 

Deze samenkomst vormt een tentoon
stelling waarin de vragen vanuit de positie van 
de kunstenaar worden belicht en waarin deze 
vragen deelbaar worden gemaakt, terwijl zij 
zoeken naar hun wegen. 
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