
          Installatie Daily Life, 2022
          door Fransje Killaars 
                    De kracht en de werking van kleur verwonderen mij telkens opnieuw. 
Op zoek naar nieuwe ervaringen wil ik met kleur en textiel betekenis geven aan ruimtes. In mijn installaties maak ik gebruik van 
eenvoudige toepassingen van textiel die ook in het dagelijks leven voorkomen. Zoals zelf ontworpen en handgeweven vloerkleden, 
met stoffen beklede wanden, kamerschermen opgebouwd uit fel gekleurde lagen stof, dekens over bedden en over menselijke 
gestaltes en voor deze installatie specifiek vervaardigde handblok bedrukte stoffen voor meubels van architect Mathieu Bruls. 
Het zijn voorwerpen die ik als artistieke objecten hanteer. Door de herkenning van deze toepassingen is er een eerste 
aanknopingspunt voor de bezoeker bij het betreden van de ruimte, om vervolgens de nieuwe werking ervan te kunnen ondergaan. 

De tactiliteit van het materiaal stimuleert de zinnelijke ervaring van de ruimte en suggereert de verbinding met ons dagelijks leven. 
Door de ruimtelijke ervaring van kleur en textiel ontstaat er op een natuurlijke wijze een relatie met schilderkunst, beeldhouwkunst, 
architectuur en mode. 

Het zet op scherp waar een puur visuele beleving raakt aan associaties met de werkelijkheid. Het toont de kracht van de werking van 
het medium waar iedereen zo vertrouwd mee is. Binnen een kunstcontext maakt het ons bewust van zowel een nieuwe werkelijkheid 
als de tactiele eigenschappen van textiel en de werking van kleur. 

Fransje Killaars.

Opening vrijdag 17 juni 2022, 17.00 tot 19.30 uur, 
in Alex Battalaan 51, Maastricht.

De tentoonstelling is te bezoeken tot en met 29 juli 2022, tijdens kantooruren van 9:00 tot 17:00 uur.
U bent van harte welkom, namens medewerkers en gebruikers van Ondernemershuis Alex51.
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