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“Cartography’’
Sanne Vaassen

											
Zoekende naar een constante in de wereld van de feiten, lijkt de eerste
wet van de thermodynamica daar een goede kandidaat voor. Immers met die wet menen we dat energie, als de natuurkundige
basiseenheid, in omvang constant is. We verliezen ons sindsdien in het begrijpen van faseveranderingen.
Filosofen leerden ons ook al dat het in ons bestaan niet of in elk geval minder gaat om de feitelijke aard van de gebeurtenissen, maar
meer om de wijze waarop wij, of ieder van ons afzonderlijk, die ervaart.
Terwijl Sanne Vaassen, als een kunstenaar-onderzoeker telkens nieuwe transformaties initieert, in elk geval toch transformaties toonbaar maakt en aldus deze daardoor voor ons ontsluit, raken we geroerd, soms door de schoonheid ervan.
Wellicht keken we voordien niet goed genoeg, of met de verkeerde ogen.
Sanne Vaassen toont ons in de expositie met haar werk, recente ontdekkingen.
Tijdens de opening zal een tatoeëerder, op uw verzoek, een moedervlek op uw lichaam kopiëren, op exact dezelfde plek als waar de
kunstenaar op haar lichaam het origineel van die moedervlek draagt.
Mathieu Bruls architect, April 2016

Opening 22 april 2016, 17.00 tot 19.00 uur,
in Alex Battalaan 51, Maastricht.
Het werk is verder nog te zien van 22 april tot en met 25 mei tijdens kantooruren van 9:00 tot 17:00 uur.

Wij zorgen voor gespreksstof en een drankje, namens medewerkers en gebruikers van Ondernemershuis Alex51.
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