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A R T C E T E R A  10  J A A R 

 
Sinds 2007 delen de kunstenaars van ARTCETERA hun verlangen naar het onbekende. 

Zij zoeken naar situaties die hen uit de comfortzone halen. De start was hun 
gezamenlijk afstuderen bij Minerva en de wens elkaar te blijven informeren en 

stimuleren. Daardoor aangemoedigd werkte ieder verder in een persoonlijke stijl met 
divers materiaal. Het resultaat van die verschillen bleek bij exposities elkaar te 
versterken.
 

In 2013 waagden ze in het Nederland-Rusland 

jaar een sprong in het diepe en zetten een 

project op samen met jonge Russische 

kunstenaars uit Sint-Petersburg. ‘Blik op Oost 

- Blik op West’ werd geëxposeerd in 

Groningen en in Sint-Petersburg. Het contact 

leidde tot wederzijds begrip voor elkaars 

culturen, onbekend werd bekend.  

 

 

Dit jaar viert ARTCETERA haar 10 jarig 

bestaan en richt daarin een blik op zichzelf. 

Wat heeft het opgeleverd en waarheen brengt 

het verlangen naar het onbekende ons? Deze 

vraag leidde naar een jubileum expositie. 

 

Zie advertentie in De Kunstkrant 

juli/augustus 2017

 
 

Opening 16 juli 2017 14:30 uur 

Kunstzentrum Coldam, in Leer, Duitsland.  

 

 

Opening 2 september 2017 15:00 uur 

De ‘Roos van Tudor’ in Leeuwarden  
 
 

 

Verlangen naar het onbekende, naar de 

plek, de mens of de omstandigheid die je 
waarschijnlijk nooit zult bereiken. 
 

Artcetera kiest opnieuw voor een dubbel-

expositie en heeft daarvoor ook gast-

exposanten uitgenodigd. Ieder is daarbij op 

eigen wijze geïnspireerd door het thema van 

de expositie. 

 

Zo blijft er voor ARTCETERA ook daarin 

iets te ontdekken.



Kunstenaars 

Artcetera v.l.n.r. op de foto van blad 1: Ans van Genderen, Maria Visser, Anja Nutters, Alice Koopmans, 

Anja Knoopers, Sietske Bosma. 

Gastexposanten in Leer: Margreeth Burmann, Jan Reemeijer en een gezamenlijk kunstwerk van Yngve 

Riber, Margit Elmelund en Marianne Lindberg Jepsen. 

Gastexposant in Leeuwarden: Jan Reemeijer. 

 

Expositie adressen 

 

Kunstzentrum Coldam 

Coldamer Strasse 8   

26789 Leer Duitsland   

 

16 juli t/m 27 augustus 2017 

open za en zo 11:00-17.00 uur 

en op afspraak 

 

www.kunstzentrumcoldam.com 

 

 

Galerie De Roos van Tudor 

Eewal 47-49 

8911 GR Leeuwarden NL 

 

2 september t/m 8 oktober 2017 

open do en vr 13:00-17:00 uur 

za 11:00-17:00 uur 

 

www.roosvantudor.nl 

 

 

Contact? 

Ga met Artcetera in gesprek via 

Artcetera Kunst op Facebook of 

via info@artcetera.nl. 
 

Voor meer informatie over de 

Stichting Artcetera de contact 

adressen en de persoonlijke 

websites van de leden zie 

www.artcetera.nl 

Gastexposanten 

 

    
Margreeth Burmann     Jan Reemeijer 

Margreeth Burmann 

Werkt interdisciplinair. Haar 

expertise en aandacht ligt vooral 

bij installaties, waarbij herhaling, 

ritme, aantallen en esthetiek, 

terugkerende elementen zijn. 

 

Jan Reemeijer 

Werkt met hout, klei en steen. Hij 

gebruikt daarbij graag materiaal 

waar anderen geen waarde 

(meer) in zien en recyclet het tot 

meubels of objecten.  

 

De Deense vrienden 

De grafische installatie laat 

handen omhoog reiken en leidt 

ons op weg, schept ruimte voor 

inclusiviteit en vitaliteit. 

V.l.n.r. Yngve Riber, Margit Elmelund, Marianne Ljepsen (Denemarken)
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