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Het Stijlpaviljoen – Amersfoort
20 juli 2017 / contemporary art

Het is een braakliggend terrein tussen woonwijken in Amersfoort.
Een paar jongens spelen met een plank in een plas water, een dame
gooit een tennisbal weg voor haar hond, twee meisjes maken selfies.
Een ideale plek voor vertier, rust en onthaasten. Op deze plek
staat ook het Stijlpaviljoen. Een tijdelijk kunstproject waarbij
jonge kunstenaars reageren op het werk van kunstbeweging de Stijl,
die dit jaar 100 jaar geleden werd opgericht.

Het Stijlpaviljoen is een project van Mayke Verhoeven, Robert
Roelink en Henk Logman. Hart van het project is een sober, open
‘gebouw’ dat geinspireerd is op het Rietveld Paviljoen in Otterloo
(Kröller-Müller Museum). In, op en rond dit gebouw tonen 20 jonge
kunstenaars hun werk. Er is geen hek, geen kassa, geen suppoosten,
het staat midden tussen woonwijken. Dichter bij de burger kun je
kunst niet brengen.
Ondanks het open karakter is de kunst de moeite waard en
gevarieerd. Van academiestudenten tot kunstenaars die aardig aan de
weg timmeren. Van klassiek werk aan de muur tot een kinetische
installaties of werk geïntegreerd in de omgeving.
Cecilia Rebergen maakt mooie gevouwen doeken. De doeken zijn
gelijmd op een dunne metalen plaat wat het een robuust karakter
geeft. Op de doeken staan tekens uit een niet ontcijferd schrift.
Rikke ter Horst (student Artez Arnhem) laat met gispen tegels zien
waar vroeger het Molenpad heeft gelopen. Kinderen huppelen over de
tere tegels en zijn er dan ook veel gebroken. Dat mag, zo komt oude
pad weer echt tot leven. Maurice de Rooij brengt een
(vergankelijke) ode aan het systeemplafond. Het werk van Jason van
der Woude is geïntegreerd in het paviljoen. Twee wanden van oude
houten kozijnen lopen in een krul het dak op. En dan zijn er nog 16
andere kunstenaars die je kunt ontdekken in dit project.

Cecilia Rebergen

Rikke ter Horst

Maurice de Rooij

Jason van der Woude

Het Stijlpaviljoen breng kunst heel dicht bij mensen. Dat is een
goede zaak. Terwijl Henk Logman (een van de initiatoren) mij een
rondleiding geeft komt een man naar ons toe om te vragen van wie

‘de golf’ is (Jop Vissers Vorstenbosch). Hij vindt het werk mooi.
Een andere voorbijganger wijs respectvol naar het werk van Jonna
Balk. Het toont de waarde aan om kunst eens uit zijn ivoren toren
te halen.
Het Stijlpaviljoen is tot eind november te zien in Amersfoort. Het
staat op een terrein dat Trapezium wordt genoemd en momenteel braak
ligt. Verlaat het station Amersfoort via uitgang Mondriaanlaan en
loop dan rechts de Mondriaanlaan in, na ca. 400 meter zie je het
paviljoen liggen.
Deelnemende Kunstenaars:
Mathieu Klomp, Titia Felderhof, Jop Vissers Vorstenbosch, Cecilia
Rebergen, Rabi Koria, Corine Zomer, Lente Brugge, Rikke ter Horst,
Maurice de Rooij, Jonna Balk. Jason van der Woude, Kevin Bauer,
Paul van Roosmalen, Harley Davelaar, Roy Ruepert.
Links
Website Stijlpavijoen.
Fotoreportage van kunstblijfteenraadsel.

expositie: het Stijlpaviljoen, alle dagen geopend t/m 26 november.
locatie: het Trapezium, Mondriaanlaan, Amersfoort
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