Amsterdam, 20 januari 2018

TEKENKABINET XL in KINK / KunstSalon Assen: grootse tekenkunst op groot formaat
Het ‘Tekenkabinet’, opgericht door beeldend kunstenaar Manja van der Storm, is een platform voor
autonome tekenkunst. Jaarlijks worden op bijzondere en spannende, wisselende locaties tentoonstellingen
gerealiseerd met tekeningen van zowel gerenommeerde als startende hedendaagse tekenaars.
Vele honderden tekeningen op klein formaat hebben de wanden van een museum, een showroom, een
monumentale huiskamer in een grachtenpand, een kunstbeurs, een kunsthuis, een kunstsalon, een industriële
loods en een parkpaviljoen al gesierd. In allerlei stijlen, handschriften, materialen, papiersoorten en andere
dragers, in verfijnde en zorgvuldig samengestelde presentaties vol liefde voor de tekenkunst.
In oktober 2013 was het Tekenkabinet voor het eerst te gast in KunstSalon Assen in haar vorige onderkomen
aan de Vaart, op uitnodiging van Rudy Lanjouw, destijds deelnemend kunstenaar. Inmiddels 5 jaar later is het
Tekenkabinet, net als de tekenkunst zelf, volwassen geworden en strijkt voor de tweede maal in Assen neer.
Ditmaal enkele meters verderop in het museale KINK (voorheen Centrum Beeldende Kunst Assen) waar op
de enorme tentoonstellingswanden groot(s) kan worden uitgepakt.
Voor de eenmalige Tekenkabinet XL versie is aan 15 tekenaars gevraagd ieder een groot werk te tonen.
Sommige werken zijn speciaal voor de gelegenheid vervaardigd, anderen nooit eerder tentoongesteld, of
slechts korte tijd.
Alle tekenaars hebben aan 1 of meerdere edities van het Tekenkabinet deelgenomen en hebben ieder een
zeer herkenbaar eigen gezicht en handschrift.
Deelnemend kunstenaars:
Allie van Altena, Pedro Bakker, Lisa Couwenbergh, Karin van Dam, Hanneke Francken, Lenneke van der
Goot, Anouk Griffioen, Rosemin Hendriks, Stan Klamer, Arno Kramer, Mai van Oers, Marisa Rappard,
Kim Streur, Riette Wanders, Sigrid van Woudenberg

Tentoonstellingslocatie:
Kunstsalon Assen / Kunst in de Nieuwe Kolk, Weiersstraat NZ 6, 9401 GM ASSEN
Opening:
zondag 18 februari 2018 om 16.00 uur door Harry Tupan (directeur Drents Museum)
Tentoonstellingsperiode:
vrijdag 16 februari t/m zondag 15 april 2018
Openingstijden:
dinsdag t/m zondag 11.00 – 17.00 uur
Contactpersoon Tekenkabinet:
Manja van der Storm (06) 20077891

www.tekenkabinet.nl

