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Uit de Kunst
Jeannet Klement

16 januari t/m 10 april 2013

Jeannet Klement (1956, Amersfoort) vertelt met behulp van klei. Jeannet creëert expressieve
mensfiguren en tableaus, waarbij ze zich laat inspireren door het observeren van wat er zoal om haar
heen gebeurt. Zo ontstaan taferelen die de toeschouwer een verhaal vertellen, maar waar de
toeschouwer ook zijn eigen verhaal in kan vinden.
In haar kleurrijke en figuratieve werk staat de mens en zijn omgeving centraal. Ze houdt zich bezig met
vragen als: wat beweegt iemand, wat maakt iemand tot wie hij of zij is, welke invloed heeft de culturele
achtergrond op hoe iemand naar de wereld kijkt?
De keramische voorstellingen van Jeannet Klement gaan dan ook voornamelijk over observaties van
gebeurtenissen en ervaringen uit haar eigen leven. Het zijn reconstructies van herinneringen, berichten
uit de media of beelden die zich in haar hoofd vormen, naar aanleiding van een verhaal, film of
ontmoeting. Zij werkt bij voorkeur vanuit een thema. Spot en ernst, werkelijkheid en fantasie lopen
daarbij door elkaar.
Tijdens de vitrine expositie bij AkozNobel in Arnhem worden er werken getoond uit de serie:

What are they looking for?
Waar is de mens naar op zoek? Wat zien ze werkelijk en hoe zien ze zichzelf? En wat ziet de
toeschouwer?
Jeannet Klement is afgestudeerd aan de Academie voor
Beeldende Vorming te Amsterdam. Ze heeft daarna jarenlang
gewerkt als sociaal cultureel werker. In 2002 is ze weer
gestart als beeldend kunstenaar.

OPLEIDING

Academie
voor
Beeldende
Vorming,
Amsterdam (1985-1989) - Akte A (1973-1976) en Akte B
(1977) Kleuteronderwijs, Werkplaats
Kindergemeenschap
(Kees Boeke), Bilthoven

EXPOSITIES (selectie) 2012 ‘Sign of the Times’ Kunstuitleen Zwolle - ‘PortrettenParade’ Jonkergouw KunstWerk I
Galerie BMB, Amsterdam - ‘Liefs, Vermeer!’ Vermeercentrum
Delft/Op Hopenpijl, Schipluiden - ’It 's a wonderful world’
Bijzondere locaties, Groningen Albionputti solo - ‘Met Hart en
Ziel’ Galerie Libbe Venema, Amsterdam - 2011 Terra Art
Projects, Zoetermeer - Nederlands Tegelmuseum, Otterlo 2010 Nairac Veluws Museum Barneveld fanTAStisch
Albionputti - Biënnale Nieuw Land nieuwe Klei, Zeewolde Installatie
voormalig
transformatorhuisje
‘Kortsluiting’,
Amsterdam
De keramische sculpturen van Jeannet Klement zijn
tentoongesteld in de vitrines van 16 januari t/m 10 april
2013. Zie ook: www.jeannetklement.nl
fotografie: Jaap Jelsma / Jeannet Klement

Voor meer informatie Louise van den Heuvel, telefoon (026) 3665222 of (06) 31001169
louise.vandenheuvel@akzonobel.com / expositie in samenwerking met:
Jonkergouw KunstWerk_op locatie
mail@josejonkergouw.nl +31629300524 www.jonkergouwkunstwerk.nl

