
De gebruikers van Ondernemershuis ALEX51 nodigen u uit voor de opening van de tentoonstelling
“Fluor geel” van Fransje Killaars, op Alex Battalaan 51, Maastricht. 

De tentoonstelling loopt van 15 juni t/m 17 juli 2015.
U bent van harte welkom tijdens kantooruren 09.00 – 17.00 uur, of op afspraak.

Opening:
Vrijdag 12 juni van 17.00 - 19.30 uur

Wij zorgen voor gespreksstof en een drankje, namens medewerkers en directies van;

Mathieu Bruls architect   Derhalve      Puur ID     OCITO.nl
architecture - urban planning - interior design   juridisch advies voor particulieren & ondernemers   imago volgt     IT sourcing

Samefko       PALLIUM      RealSoftShop    Vavin
Health by Science      voor warme zorg            huidverbeteringsproducten

viaStory      SmartCapacity     M12      Labor Academica
communicatie met impact     Recruitment & Loopbaancoaching    best design objects > in small quantities >> but high quality 

Vimen      SmartProperty     Studio Brandstof   Van Ede & Partners
working on the future of computing    Makelaardij & Projectontwikkeling    Infographics & datavisualisatie   careers that matter

Caravan Cultura CreacAdemy  WeTalk
       telecom made simple

“Fluor geel”
Fransje Killaars

Alex Battalaan 51 Maastricht 0031 (0)43 - 321 63 19                     

Folly, 2014, Inkjet print in oplage, afm  77 x 114 cm

Kunstenaar Fransje Killaars bouwt aan een uniek oeuvre, met textiel als grondmateriaal. Ooit leek schilderen met verf niet meer genoeg 
en maakte ze een stalenboek van stoffen. Vanaf dat moment bouwt ze installaties met gebruik van textiel. Soms gewoon als ready made 
opgehangen, gestapeld of gedrapeerd. Soms ook laat ze stukken weven. 

Het uitdagend kleurgebruik trekt aan. Daarna raken we verward, omdat we niet begrijpen wat we behoren te zien. En passant lijkt de 
wereld van de beeldende kunst, maar ook die van de mode, de architectuur en het design te worden uitgedaagd om plek te maken. De 
laatste jaren duiken in haar tableaus steeds vaker gestaltes op die zomaar dicht bij ons staan.

Fransje Killaars zegt hierover: “Ik speel natuurlijk ook met deze verwarring en de verschillende beeldende betekenissen die een beeld 
kan oproepen. Dat deze gelaagdheid zo eenvoudig kan ontstaan door de organisatie van textiel interesseert me”. 

Maastricht 2015, Mathieu Bruls architect


