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... portretten op zoek naar Zelf
Tanja Ritterbex
De afgelopen jaren is kunstenaar Tanja Ritterbex als een wervelwind door de prestigieuze Kunstacademie in Düsseldorf en De Ateliers
in Amsterdam geraasd. Onderwijl verkende ze, als schilder, haar draagkracht met performances en videowerken. Ook exposeerde ze,
schijnbaar als vanzelfsprekend, op vele plekken.
Haar kunst en haar leven lijken steeds meer samen te vallen. Zo plaatste ze vorig jaar elke dag een selfie, telkens in een andere karakterschets, op facebook. Dit kalenderjaar schildert ze elke dag een zelfportret. Maar bovenal is ze de energie die in haar werk neerslaat.
Wie goed kijkt ziet dat het in het oog van die wervelwind best stil en rustig kan zijn. Plek om te denken dus.
In het kader van MUAS #3 toont Alex51gallerY een selectie van de geschilderde zelfportretten. Pas op, soms is de verf nog nat.
Ook presenteert Tanja tijdens het openingsweekend een MUAS-Collectable in oplage.
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TANJA RITTERBEX → ALEX51GALLERY
DIRK BOERS & NIELS VERHEYEN → THEATER AAN HET VRIJTHOF
STEF VAN DEN DUNGEN → TEAMNOTARISSEN
FELIX DORER → SWIJGMAN HUISARTSENPRAKTIJK
MARTA VOLKOVA & SLAVA SCHEVELENKO → ZUIDERLICHT
SANDER VAN DEURZEN → HANNEKE BOLLEN

COLLECTABLES

De gebruikers van Ondernemershuis ALEX51 nodigen u uit voor de opening van de tentoonstelling
“... portretten op zoek naar Zelf” van Tanja Ritterbex, op Alex Battalaan 51, Maastricht.
De tentoonstelling loopt van 24 oktober t/m 20 november 2015.
U bent van harte welkom tijdens kantooruren 09.00 – 17.00 uur, of op afspraak.

Opening:
zaterdag 24.okt.en zondag 25.okt., van 13.00 – 17.30uur
in aanwezigheid van de kunstenaar
in Alex Battalaan 51, Maastricht.
Wij zorgen voor gespreksstof en een drankje, namens medewerkers en gebruikers van Ondernemershuis Alex51.
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