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Kaartverkoop gestart voor PaltzBiënnale 2022
Kunstenaars hard aan het werk op Landgoed de Paltz
De kaartverkoop voor de vierde PaltzBiënnale is gestart. Dit tweejaarlijks hoogwaardig
beeldend kunstproject in Soest is te zien in de weekenden van 4 juni tot en met 3 juli 2022.
Met het thema Jump the Fence maken acht geselecteerde kunstenaars een uniek kunstwerk
voor het private stuk landgoed op de Paltz.
De kunstenaars van deze editie Elias Cafmeyer, Elise ’t Hart, Bram Kuypers, Heidi Linck, Ole Nieling,
Paul Segers (UDC), Joyce Overheul en Peter Zegveld zijn inmiddels druk bezig met de voorbereidingen
en regelmatig op het landgoed te vinden.
Drie kunstenaars lichten alvast een tipje van de sluier op over hun werk:
Elias Cafmeyer (België)
België en Nederland hebben een heel verschillende manier van omgaan
met de publieke ruimte. Op de PaltzBiënnale plaats ik bepaalde aspecten
van beide landen op een humoristische manier tegenover elkaar. Meestal
werk ik rond urbaniteit en in binnenruimtes, waar ik nu rond natuur en
buiten moet gaan werken. Dit geeft voor mij een nieuwe richting in mijn
oeuvre. Daarnaast is de betrokkenheid van en nauwe samenwerking met
de curatoren en de andere kunstenaars bijzonder verfrissend!
Joyce Overheul
Het bijzondere aan de Paltz vind ik dat er van alles aan de natuur niet
klopt als je goed oplet, denk aan verkeerde boomsoorten voor de locatie, Elias Cafmeyer op de Paltz
een hoge waterval et cetera. Het werk wat ik ga maken, gaat over het
leven van de dieren binnen de hekken van de PaltzBiënnale. Wat gebeurt daar allemaal wanneer de
mensen slapen. Ik heb de dieren geobserveerd, gekeken hoe ze het landgoed 's nachts binnenkomen
en wat ze daar zoal uitspoken. Het landgoed is volledig kunstmatig aangelegd maar toch hebben de
dieren daar hun, voor ons lang niet altijd zichtbare, weg gevonden. Dat gegeven vond ik interessant
om te onderzoeken en vast te leggen.
Elise ‘t Hart
Ik laat me altijd inspireren en fascineren door de wereld van geluiden om ons heen. Toen we met de
groep kunstenaars een wandeling maakten over De Paltz, vielen er een hoop geluiden op: het ruisen
van de bomen, fluitende vogels, overvliegende vliegtuigen. Maar het geluid dat de meeste indruk op
mij maakte was misschien wel de kleinste, maar met de grootste impact: de knappende takjes. Steeds
als er in de verte een takje breekt, leek de groep bewust of onbewust te reageren: is het een beest?
een ander persoon? Met deze geluiden ben ik aan de slag gegaan. Het is voor mij voor het eerst dat ik
een buitenwerk maak, wat voor mij al een vorm van "jumping the fence" is.

Openingstijden en tickets
De vierde PaltzBiënnale in Soest gaat open op zaterdag 4 juni en is te zien tot en met zondag 3 juli
2022; iedere vrijdag, zaterdag en zondag van 11:00 tot 18:00 uur (ook geopend op 2e Pinksterdag).
Adres: Paltz 3, Soest (Ingang Heezerspoor Westzijde).
Meer informatie over de PaltzBiënnale, kunstenaars en tickets: paltzbiennale.nl.

Noot voor de redactie/niet voor publicatie:
Meer teksten over het thema en het landgoed vindt u in ons eerste persbericht (download pdf).
Beeldmateriaal is te vinden op paltzbiennale.nl/pers
Het private stuk landgoed op de Paltz rondom het Herdershuis waar de PaltzBiënnale plaatsvindt is
geen onderdeel van het Herman van Veen Arts Center.
Wilt u meer informatie, contact met de kunstenaars of bent u op zoek naar meer beeldmateriaal?
Neem contact op communicatiemedewerker Femke Langebaerd via femke@paltzbiennale.nl of 0641697508
Of met organisator Meria Bakker via meria@paltzbiennale.nl of 06-43176912
De PaltzBiënnale 2022 wordt ondersteund door:

