
OPENING 
zaterdag 4 juni 2016 
om 16:00 uur

De binnen-expositie 
loopt tot 31 juli. 
De buitenbeelden zijn 
tot 1 september te zien.

OPENINGSTIJDEN
donderdag t/m zondag 
11:00–17:00 uur
maandag t/m woensdag 
gesloten

Dat Bolwerck
Zaadmarkt 112 
7201DE Zutphen

Gerrie van Zetten &
Vincent Peppelenbosch

VINCENT@DATBOLWERCK.NL
WWW.DATBOLWERCK.NL

Dat Bolwerck is een kunstcen-
trum gevestigd in een monu-
mentaal, karaktervol, pand uit 
1549 in het hart van Zutphen. 
Ons programma bestaat uit een 
combinatie van hedendaagse 
kunst, eigentijdse klassieke 
muziek en filosofische debat-
ten die uitdaagt en versterkt. 
Het gebouw, de locatie en de 
tuin stralen een verstild en 
contemplatief karakter uit 
waardoor er in combinatie met 
kunst, ruimte ontstaat voor 
nieuwe gedachten. Het motto 
van Dat Bolwerck is dan ook 
‘kunst en gedachten’. 

k u n s t  e n  g e d a c h t e n

De beelden van Floris Brasser 
verhouden zich op een heel 
eigen manier tot de sculpturale 
traditie. Het is een herkenbaar 
oeuvre waarin beurtelings 
vorm en functie aan bod 
komen. 
Beeld en materie spelen met 
onze aandacht, soms is de 
vorm dominant, een andere 
keer dwingt het materiaal ons 
oog. We herkennen maskers 
en organische vormen maar 
ook objecten met een functie 
die vragen om een mentale 
of fysieke reactie. Kijken we 
naar een beeld in de vorm van 
een trap of naar een trap in 
de vorm van een beeld? Het is 
duidelijk dat de kunstenaar zijn 
werk ziet als intermediair, als 
uitnodiging voor een reactie, 
een dialoog die ons bewust 
maakt van de relatie tussen 
mens, kunst en omgeving. In 
de binnen- en buitenruimte van 
‘DAT BOLWERCK’ in Zutphen 
ervaren we deze fascinerende 
interactie.

Floris Brasser
HOUTEN BEELDEN EN BEELDEN VAN HOUT
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