
Dubbel-expositie Weert Roermond

Expositie in de Annex Weert: 
Schatzoeken in schetsboeken & ander klein werk
In de Annex in Weert zijn schetsen, fragmenten en collages te zien.
Hiermee kijkt de bezoeker mee over de schouder van de kunstenaar. Wat 
gebeurt er in haar hoofd? Waar kiest ze voor? Wat wordt geselecteerd uit de 
chaos? Welke nieuwe ordening die er toe doet, ontstaat? De schetsboeken en 
collages zijn een soort tussenproduct tussen idee en schilderij.
De collages zijn gemaakt in Toscane, waar ook de roman Geheel de hemel
weerspiegelend is geschreven. Zij hebben daarmee een directe relatie met
deze roman. Daarnaast is er divers klein werk te zien, en een of twee grote
schilderijen. 

30 oktober - 13 december | de Annex | Meikoel 3  Weert 
Openingstijden: woensdag t/m zaterdag van 11:00 - 17:00 uur
en op koopzondagen van 14:00 - 17:00 uur. 

Expositie in de ECI Cultuurfabriek: 
Spiegelbeelden, Schilderijen en Reacties
In de ECI Cultuurfabriek worden vooral grote schilderijen getoond. Terwijl deze
door hun formaat ruimtelijk en monumentaal zijn, is de wording, evenals het 
kleinere werk, spontaan in zijn groei. Startend vanuit de collageontwerpen
blijven chaos en voortdurende herziening in de grote schilderijen hun 
scheppende rol spelen.
Het intensieve proces van wording is onderwerp van de expositie in de
expositieruimte Annex te Weert. Een deel ervan wordt ook in de ECI getoond.
Op deze manier verwijzen beide exposities naar elkaar.
Behalve de schilderijen van Yvonne Schroeten zijn ook de reacties op haar
roman en schilderijen te zien. Dat zijn:
- De dansproductie in samenwerking met het Huis voor de Kunsten Limburg.
- Een filmproductie van Kim de Bis.
-  De presentatie van het educatief project van Scholengemeenschap Sint Ursula 

Horn en van Het College Weert.
-  De geselecteerde werken van de wedstrijd die werd uitgeschreven voor de 

amateurkunst.
Nog meer reacties vindt u in ons programma-aanbod.

11 oktober - 30 december | ECI Cultuurfabriek | Eci 13  Roermond
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09:00 – 20:30 uur 
en op zaterdag & zondag van 10:30 – 17:00 uur.

Yvonne Schroeten
Yvonne Schroeten is beeldend kunstenaar.
En ze schreef een roman. Als beeldend kunstenaar is zij opgeleid aan de
Academie Beeldende Kunsten Maastricht. Haar roman schreef ze enige tijd
geleden tijdens een werkperiode in een gastatelier in Toscane. Beeldend werk 
en roman hebben een zelfde onderwerp en zijn sterk verweven. Samen vormen 
zij een tocht naar het mysterie van het bestaan.

De roman  Geheel de hemel weerspiegelend
In de roman is de hoofdpersoon een beeldend kunstenaar die in retraite gaat.
Zij onderzoekt de zin, de onzin en het nut van kunst.
“Spreekt mijn beeldtaal zich nog uit over dat wat werkelijk belangrijk is?”
In dit proces overschrijdt ze de grens tussen fictie en werkelijkheid en belandt 
in vervreemdende werelden, waaruit ze ook weer herrijst.

Schilderijen
In haar schilderijen toont Yvonne Schroeten die vervreemdende werelden.
Zij bereidt haar werk intensief voor. Haar onderzoeksmateriaal bestaat
uit foto’s, knipsels van foto’s, schetsen, teksten, schilderingen en
aantekeningen. Vaak zijn ze samengevoegd tot losse collages, schuivende
onderdelen. De herkenbare elementen figureren in de overwegend abstracte
schilderijen. En zo vormen ze samen een soort landschap, soms dreigend en
verontrustend, dan weer licht en transparant. De titels die Yvonne Schroeten
aan de schilderijen geeft zijn een korte regel als in een gedicht. Vaak houden ze
een belofte in, of een verwachting.

Reacties
Roman en schilderijen zijn aanleiding geweest om musici, dansers, filmers,
filosofen, en amateurkunstenaars te vragen te reageren op het werk, en voor
educatieve projecten. De reacties worden getoond in een programma van
presentaties en activiteiten in Weert en Roermond.

DIT CROSS-BORDER-KUNSTPROJECT IS EEN UNIEKE
SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN WEERT EN ROERMOND

en heeft als doel het denken over zin van kunst aan te wakkeren.

ECI 13 | 6041 MA  Roermond | info www.ecicultuurfabriek.nl 
Openingstijden: dagelijks van 09:00 – 20:30 uur 
en op zaterdag en zondag van 10:30 – 17:00 uur.

DEZE EXPOSITIE IS ONDERDEEL VAN KUNSTPROJECT SPIEGELBEELDEN MET EEN DUBBEL-EXPOSITIE IN DE ANNEX WEERT 
EN DE ECI CULTUURFABRIEK ROERMOND EN ACTIVITEITENPROGRAMMA: WWW.KUNSTPROJECTSPIEGELBEELDEN.NL

Spiegelbeelden

schi lder i jen  en  reac t ies
Yvonne Schroeten

11 oktober t/m 30 december 2020



Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk. De Corona-maatregelen 
worden strikt in acht genomen. U dient zich om deze reden  
aan te melden. Bij elke activiteit staat waar u dit kunt doen.

De expositie wordt geopend
door de wethouders van cul- 
tuur Roermond/Weert.
Tijdens de opening is de 
Annex in kleine groepjes
te bezoeken tussen 19:30  
en 21:00 uur.

Ooit gedacht filmmaker te worden? Doe mee! Filmmaker Kim de Bis  
(28 jaar) verzorgt een filmworkshop n.a.v. haar eigen film die ze gemaakt 
heeft voor het Kunstproject en doorlopend vertoond wordt in de Expo 
ECI. Om mee te doen heb je alleen een telefoon nodig. Inclusief drankje.

Voor aanvang van de film wordt de  
verbinding met Kunstproject Spiegel-
beelden toegelicht door Yvonne 
Schroeten. Met The Square won 
regisseur Ruben Östlund een Gouden 
Palm in Cannes. In de film fileert hij 
vakkundig wat er mis is in de kunst-
wereld en in de westerse maatschappij. 

Aanmelden voor 27 oktober via 
http://www.kunstprojectspiegelbeelden.nl/Programma/

Aanmelden voor 20 oktober via 
http://www.kunstprojectspiegelbeelden.nl/Programma/

Aanmelden voor 14 oktober  
via www.
kunstprojectspiegelbeelden.nl/
Programma/

Aanmelden voor 26 oktober  
via www.
kunstprojectspiegelbeelden.nl/
Programma/

Opening Expositie 
Spiegelbeelden/
Yvonne Schroeten
schatzoeken in schets-
boeken & ander klein werk

Boekpresentatie 
roman Geheel de hemel 
weerspiegelend

Concert: Ney speler 
Hakan Uyrum in duet 
met verteller Yvonne 
Schroeten

Film: The Square

Filmworkshop jongeren (10-13 jaar)

Lezing Kunst Religie Culturen: Wat betekent kunst  
in verschillende culturen en tradities?

Aanmelden voor 28 oktober via 
http://www.kunstprojectspiegelbeelden.nl/Programma/

Aanmelden voor 21 oktober via 
http://www.kunstprojectspiegelbeelden.nl/Programma/

Zondag 18 oktober 15:00 uur
Locatie: expositiezaal ECI 
Cultuurfabriek Roermond 

Vrijdag 30 oktober 19:00 uur 
Locatie: verzamelen terras 
Bistro de Umbelder, 
Markt 6A, Weert 

Donderdag 5 november start 19.00uur, 
film 19.30uur. Locatie: Gotcha Cinema, 
Beekstraat Weert 

Klank, tekst en emotie vloeien 
deze middag samen. Hakan is 
op jonge leeftijd begonnen 
met het bespelen van de Ney 
en heeft zijn conservatorium-
opleiding gevolgd in Rotter-
dam. Hij is veelzijdig muzikant 
en muziekdocent. De Ney is 
een rietfluit, die een voor- 
name rol speelt in Perzische, 
Turkse en Arabische muziek. 
Het is een van de oudste nog 
bespeelde muziekinstru- 
menten. 

Zaterdag 24 oktober 13.30 uur Locatie: expositiezaal ECI Roermond

Zaterdag 31 oktober 13.30 uur 
Locatie: start: de Annex, Meikoel 3, en lopend naar RICK Weert

Zondag 25 oktober 15:00 uur
Locatie: expositiezaal ECI Cultuurfabriek Roermond

Aanmelden via https://www.gotcha-weert.nl/product/the-square-
kunstproject-spiegelbeelden-yvonne-schroeten/

Zondag 1 november 15:00 uur
Locatie: Franciscushuis, Biest 43A Weert

Openingstijden Annex: 
wo t/m za van 11:00 - 17:00u. 
Koopzondagen van  
14:00 - 17:00u.

Voor educatie en groepsrondleidingen hebben 
we speciale programma’s, mail hiervoor naar: 

sharon.crossborder@gmail.com

Aanmelden voor 7 oktober via 
http://www.kunstprojectspiegelbeelden.nl/Programma/

Opening Expositie Spiegelbeelden/Yvonne Schroeten: 
schilderijen en reacties 
Boekpresentatie roman Geheel de hemel weerspiegelend

De expositie wordt geopend 
door de wethouders van 
cultuur Roermond/Weert. 
Met korte inleiding door 
curator Ridsert Hoekstra. 

met aansluitend 
dansvoorstelling

Zondag 11 oktober 15.00 uur 
Locatie: expositiezaal ECI 
Cultuurfabriek Roermond 

Twee dansers bewegen zich door 
de schilderijen van kunstenaar 
Yvonne Schroeten, op de tekst 
van haar boek “Geheel de hemel 
weerspiegelend”.

Openingstijden ECI: maandag t/m vrijdag van 9:00 - 21:00 uur.
Zaterdag en zondag van 10:30 - 17:00 uur. 

Vanuit de westerse, filosofische en islamitische 
traditie wordt verteld over de rol van kunst. 
Robin Moonen (Cultuurmakelaar van Weert) 
gaat in op kunst als onderdeel van ons mens-
zijn. Hassan Barzizoua belicht de rol van kunst 
in de Islam. Yvonne Schroeten vertelt haar visie 
op kunst vanuit haar boek. Abdellatif Abrougi 
geeft een demonstratie Arabische Kalligrafie. 
Inclusief thee, koffie, koekjes en nazit. 

Hoe kunstenaarschap 
en verhaal verweven 
zijn, waarom ze dit boek 
schreef en wat het 
betekent. Ruimte voor 
vragen van publiek!

Drs. Jeroen de Wit was tot 
2011 programmacoördinator 
van Centrum de Kapel, ver-
bonden aan de Kapel in ’t 
Zand in Roermond.  
Hij organiseerde daar activi- 
teiten op het snijvlak van  
religie en cultuur, waaronder 
exposities; hij zette dit voort 
in de Kloosterbibliotheek van 
Klooster Wittem. Hij reageert 
met zijn lezing op het boek 
van Yvonne Schroeten. 

Over ”het heilige in de kunst” 
door theoloog Jeroen de Wit

Aanmelden voor 4 november via 
http://www.kunstprojectspiegelbeelden.nl/Programma/

Aanmelden voor 11 november via 
http://www.kunstprojectspiegelbeelden.nl/Programma/

Film: About Endlessness

Lezing ‘Voorbij de 
werkelijkheid’ 

Hoorspel met muziekworkshop voor jongeren 

 Lezing door Yvonne Schroeten over haar boek 
‘Geheel de hemel weerspiegelend’

Aanmelden via https://www.ecicultuurfabriek.nl/film/

Aanmelden voor 16 november via 
http://www.kunstprojectspiegelbeelden.nl/Programma/

Aanmelden voor 25 november  
via www.
kunstprojectspiegelbeelden.nl/
Programma/

Zondag 22 november 
start: 15.30uur, film 16:00 uur
Locatie: filmzaal ECI 
Cultuurfabriek Roermond 

Vrijdag 20 november 
19.30uur
Locatie: Bibliocenter, 
Wilhelminasingel 250 
Weert

Zondag 29 november 16.00uur
Locatie: expositiezaal ECI 
Cultuurfabriek Roermond

Zondag 8 november 13:30 uur 
Locatie: expositiezaal ECI Cultuurfabriek Roermond 

Zondag 15 november 13:30 Locatie: RICK, Wilhelminasingel 12 Weert

‘About Endlessness’ is een 
poëtische reflectie op het 
menselijk leven in al zijn 
schoonheid en wreedheid, 
zijn pracht en banaliteit.’ 
Voor aanvang film wordt de 
verbinding met Kunstproject 
Spiegelbeelden toegelicht door 
Yvonne Schroeten. Na de film 
gelegenheid tot gedachte- 
wisseling. 

Terwijl Yvonne Schroeten een tekst uit haar verhaal voorleest, improvi- 
seren 3 muzikanten ter plekke een hoorspel. Ad Triepels (percussie),  
Marie-Jose Didderen (cello), en Eric Kessels (popmuziek) geven aan- 
sluitend een workshop muziek voor jongeren in de leeftijd 8 t/m 15 jaar 
(percussie, viool en/of computermuziek). Inclusief drankje.

Kinderen van diverse beeldende 
cursussen/kunstklassen van RICK 
Weert maakten werkstukken 
n.a.v. verhalen uit het boek, 
o.l.v. docenten Helmi Coenders, 
Annemarie Verheijen, Emmy van 
de Venne. 

De winnende werken van 
de Amateurwedstrijd. Zij 
reageerden op de meest 
krachtige, originele en 
vaardige manier op een 
tekstfragment uit het boek. 

Film van Kim de Bis: verfilming van 
een tekstfragment uit het boek.
Zij studeerde in 2015 af aan de 
kunstacademie in Maastricht, en 
werkt sindsdien als zelfstandig 
filmmaker vanuit Venlo.

Resultaten van scholieren  
van Scholengemeen-
schappen St. Ursula in Horn 
en College Weert.  
Zij reageerden op eigen 
wijze op tekstfragmenten 
uit het boek. 

Filmregistratie van de dansvoor-
stelling. Choreografie door 
Sharon Habets en Manouk Retera. 
Gedanst door Manouk Retera en 
Margot Kerstens. Gefilmd door 
Dion Huiberts.

Doorlopend te zien in expositie ECI Cultuurfabriek: 

Op www.kunstprojectspiegelbeelden.nl 
zijn nog meer reacties te zien! Zoals:

Datum Starttijd Eindtijd Activiteit Locatie

11.10.20 15:00 17:00 Opening expositie Roermond  ECI Roermond
   Boekpresentatie + dansvoorstelling ECI Roermond
18.10.20 15:00 16:30 Concert Ney speler ECI Roermond
24.10.20 13:30 16:00 Filmworkshop jongeren Roermond ECI Roermond
25.10.20 15:00 17:00 Lezing Kunst Religie Culturen ECI Roermond
30.10.20 19:00  Opening expositie Weert | Boekpresentatie Bistro de Umbelder Weert
31.10.20 13:30 16:00 Filmworkshop jongeren Weert Start: Annex Weert
1.11.20 15:00 17:00 Lezing Kunst Religie Culturen Franciscushuis Weert
5.11.20 19:00 21:00 Film: The Square Gotcha Cinema Weert
8.11.20 13:30 16:00 Hoorspel met muziekworkshop jongeren ECI Roermond
15.11.20 13:30 16:00 Hoorspel met muziekworkshop jongeren RICK Weert
20.11.20 19:30 21:00 Lezing Yvonne Schroeten Bibliocenter Weert
22.11.20 15:30 18:00 Film: About Endlessness ECI Roermond
29.11.20 16:00 17:00 Lezing Kunst en Theologie ECI Roermond

Programma Kunstproject Spiegelbeelden


