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Into the Labyrinth @ Garage Rotterdam

21-12 2012, 11:35 JB

Sporen van surrealisme – zo belooft de inleidende tekst. Gelukkig

had ik daar weinig tot geen last van bij een bliksembezoek

afgelopen woensdag. De Garage heeft grandeur. Misschien wel al

te netjes is op deze plek met dit soort tentoonstellingen niet van

toepassing. Keurig werk, magnifiek gehangen.

garagerotterdam.nl/nl/catalogi/5/over/

Mooiste werk op de tentoonstelling naar mijn smaak is deze

houtskooltekening van Otto Egberts, Man in tekening.

Passage van Otto Egberts
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advertenties:

What to do during Art Rotterdam Week:

Ossie's Bingo Boutique, Opening: donderdag

24 januari, 19:00-23:00

An independent art fair with a festival flair

Eerste editie MK Award komt! Shortlist op

ArtRotterdam. Uitreiking later in 2013

Mondriaan Fonds toont talent in

LantarenVenster (om hoek Art Rotterdam)

Blaak 16-18, Rotterdam.

Aanmelden kan nog tot 25 januari.

14 10 12 - 27 01 13 Traditie en toeval,

Mondriaanhuis Amersfoort
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Ondergrondse revolutie – Pietsjanke Fokkema

Your everyday in drie delen, beeldbepalend drieluik Jisan Ahn

Ron Amir

Centraal grijs fluweel verpakte reisbenodigdheden, Extension, Hans

op de Beeck

zoek

"A DOWNRIGHT ACTION-PACKED

SCHEDULE OF ART PRESENTATIONS AND

CITY-WIDE INITIATIVES"

Re: Home of your favourite artists

 RSS: trendbeheer.com/feed

twitter.com/trendbeheer

 Facebook Trendbeheer

Contact: info@trendbeheer.com

Trendbeheer is powered by wordpress. Gratis

maar niet gratuit cms dat ook voor dummies

(JB) redelijk plooibaar blijkt.

Copyright & wrong mikmak: neem over en

verspreid wat je wilt, maar het is fijn als je een

bron vermeldt.

google advertenties:

 

Schilderwerk Rotterdam
www.hamerslag.nl

Kwaliteit, vakmanschap & service. Scherpe
prijzen. Bel 010-2920144

Independer.nl vergelijkt
www.independer.nl

Verzekeringen online vergelijken én afsluiten
voor de beste deals.
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1 reactie

Levi van Veluw helemaal los van zijn hoofd – te gek.

Silvia B

Met extra hulde voor de voorbeeldige (online) catalogus.

Nog tot 23 december, waarna forse winterstop.

garagerotterdam.nl/nl/catalogi/5/over/

Tags: Garage Rotterdam, Hans-op-de-Beeck, Jisan Ahn, Levi-van-Veluw,

Otto Egberts, Pietsjanke Fokkema, Ron Amir, Silvia-B

1 reactie op “Into the Labyrinth @ Garage Rotterdam”

JJ | 24-12 22:42

“magnifiek gehangen”, op z’n minst!
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