Utrecht, maart 2017

KEES WENNEKENDONK: MULTIDISCIPLINAIR
KUNSTENAAR IN DE NIEUW UTRECHT KAMERS.
Tentoonstelling in het Centraal Museum van 17 maart tot en met 27 mei
2017
Vanaf 17 maart 2017 presenteert het Centraal Museum de tentoonstelling
Kees Wennekendonk: multidisciplinair kunstenaar. Kees Wennekendonk
(Rotterdam 1957) startte zijn carrière als musicus, soloartiest, en
componist bij vele theaterstukken. Later verbreedde hij zich tot
multidisciplinair kunstenaar.
De laatste vijf jaar ontwikkelde Wennekendonk een eigen stijl in het
fotograferen in wat hij onderweg, te voet door de stad, of racefietsend
over het land tegenkomt, in de series ‘Stadslicht’ en ‘Fotografietsen’.
Kenmerkend voor zijn werk is licht, compositie, gedetailleerdheid,
ambachtelijkheid, het tonen van de schoonheid van het alledaagse, naast
ongewone verschijningen daarin.
In Kees Wennekendonk, multidisciplinair kunstenaar staan fotografie,
tekeningen, bijzondere brilmonturen en muziek van Wennekendonk centraal.
Een paar hoogtepunten uit de tentoonstelling is het in 2005 gemaakte
portret van de onlangs overleden Dick Bruna en het werk De Verschijning
van Zeynep. Deze bijzondere foto van een dame uit de schoonmaakploeg
maakte Wennekendonk voorafgaand aan de tentoonstelling in de kelders van
het Centraal Museum.
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Kees Wennekendonk, de rode tas, 2016.

Ook zal Wennekendonk in de tentoonstelling concerten verzorgen tijdens
de avondopenstellingen van het Centraal Museum. Op donderdag 6 april en
donderdag 11 mei zal de kunstenaar om 20.00 uur live muziek op zaal
verzorgen. Meer informatie over deze concerten treft u op de website van
het Centraal Museum.
Sinds 2014 presenteert het Centraal Museum Nieuw Utrechts (NU), een
serie tentoonstellingen van Utrechtse kunstenaars, vormgevers en
modeontwerpers. Dit voorjaar valt de eer toe aan de in Utrecht wonende
en werkende Kees Wennekendonk.
De tentoonstelling Kees Wennekendonk: multidisciplinair kunstenaar is
van 17 maart tot en met 27 mei 2017 te bewonderen in de Nieuw Utrecht
Kamers van het Centraal Museum.
Noot voor de redactie, niet voor publicatie
U vindt beeldmateriaal en bijschriften op de perspagina,
http://www.centraalmuseum.nl/pers. Neem voor meer informatie contact op
met Kirsten Doornbos (Marketing & Communicatie) via
kdoornbos@centraalmuseum.nl of 030-2362313.
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