expositie

DENNY BAGGEN
Sinds haar afstuderen aan de Academie voor Beeldende Kunsten (1987) werkt Baggen als
autonoom kunstenaar. In de afgelopen tien jaar heeft ze olieverfschilderijen gemaakt waarin
lijnen zijn getrokken. Deze getekende schilderijen lijken op een afstand abstracte kleurvlakken maar van dichtbij ontdek je een wereld van dier- en mensfiguren.
Inmiddels heeft Baggen de lijnen in olieverf losgelaten. Ze is uit haar comfortzone getreden
en doet nieuwe ontdekkingen in een meer schilderachtig gebied. Een spannend proces met
pieken en dalen, een zoektocht naar de kern.
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Centraal onderwerp in het werk van Baggen is haar beleving van dieren. Zij zijn de bron van
haar vormentaal. Dieren zijn onbevangen en oprecht zoals de vanzelfsprekendheid in hun
bezigheden, hun bewegingen en houdingen: voor Baggen is dat schoonheid. Ze zijn precies
zoals ze zijn en precies zo is het goed.
www.dennybaggen.nl
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Graag nodigen wij u uit voor een presentatie door Denny Baggen op vrijdagavond 13 juli om 20.30 uur. Aan de
hand van een Powerpoint presentatie geeft zij toelichting op haar werk van de afgelopen 35 jaar.
finnisage in de Cultura Galerie
De expositie loopt van zaterdag 30 juni tot en met zaterdag 11 augustus. Dit keer is gekozen voor een finnisage in
de Cultura Galerie. U bent van harte welkom op zaterdag 11 augustus vanaf 15.30 uur. Onder het genot van een
hapje en een drankje kunt u, nogmaals, de tentoonstelling bezoeken en kennis maken met Denny Baggen.

D
harte welkom
Denny Baggen woont en werkt in Nijmegen. U bent van harte welkom in haar atelier in de Krayenhoffkazerne in
Nijmegen.
Ook bent u van harte welkom in de B&B van Denny Baggen. Een prachtig logeeradres, voorzien van haar werk,
met eigen ingang en sanitaire voorzieningen. Het ligt hartje Oost vlakbij het centrum van Nijmegen: Let it B&B.
www.letitbb.nl
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A	Jungle - 120 x 120 cm (detail)
B Vogel - 23 x 23 cm
C 	Meisje met vogels en uil - 20 x 20 cm
D Sunny Story - 130 x 140 cm (detail)
E Drie vogels - 50 x 65 cm

Cultura Kindergalerie zaterdag 30 juni
Op 30 juni tussen 14.00 en 16.00 uur kunnen kinderen in de Cultura Kindergalerie deelnemen aan de workshop
‘Vrolijke dieren’. Onder leiding van Jenny Barten mogen kinderen een schilderij maken geïnspireerd op het werk
van Denny Baggen. Deze werken zullen worden geëxposeerd in de Cultura Kindergalerie, naast de Cultura Galerie.
Na afloop van de expositie mogen kinderen hun creatie mee naar huis nemen. Deelname gratis, vrije inloop.
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PETER JANSEN
“Terwijl de uiterlijke vormen zich verschillend voordoen, herhaalt de beweging in de beweging zich, tot in de oneindigheid der kleinere en grotere werelden.”
Peter Jansen (1956-2011).
De ontwerpen van Jansen zijn gebaseerd op de menselijke beweging in tijd en ruimte.
De constructieve berekeningen die hij hiervoor maakte en de nauwkeurigheid waarmee hij
deze beelden uit hout heeft gezaagd, om ze als een perfecte puzzel in elkaar te laten passen,
zijn bijna onvoorstelbaar.
Zijn oneindige doorzettingsvermogen heeft uiteindelijk geleid tot het verwezenlijken van zijn droom; de driedimensionale weergave van een mens in beweging. Zijn Human Motion beelden heeft hij digitaal gebouwd en 3D
geprint, waarmee hij zijn tijd ver vooruit was.
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Peter Jansen overleed in 2011 en was de
partner van Denny Baggen.
In 2017 heeft zij zijn nog niet voltooide
beelden afgemaakt.
De al eerder in brons gegoten ruwe beelden liet
ze afwerken en voorzien van prachtige nieuwe
patina’s. De houten beelden heeft Baggen, waar
nodig, in elkaar gezet, geschuurd, op sokkels geplaatst en vanuit eigen ideeën beschilderd.
De beelden en schilderijen van dit kunstenaarsduo
vormen een prachtige combinatie.
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www.peterjansen-art.com
www.humanmotions.com

A Kroning - hout 80 cm
B	Heel kick - 3D print - brons 15 cm
C Sterkte mannen - 35 x 50 cm
D	Mainstream - brons
E Schaatser - 3D print 20 cm
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Meldt u aan voor onze digitale nieuwsbrief om op de hoogte te blijven
van de exposities in de Cultura Galerie. www.cultura-ede.nl/nieuwsbrief
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Molenstraat 45
6711 AW Ede

(0318) 67 28 00
info@cultura-ede.nl
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