





Persbericht / Press release, 5 mei / 5 May 2012
A Ceramic Story
-Flow of Time-
"Site Specific" mixed media installaties / installations in de / the Jeruzalemkapel

Deelnemers / Participants: Simon Ward, Yoko Silk en Marco van Teijlingen

Conservator / Curator: Toyoko Shimada / Alice’s Daughter
Onder haar / Under her “Wonder Tree-The platform for creative minds” project

Organisatie / Organization: Firma Van Drie, Achter de Kerk 13  2801 JX Gouda
0182 512665

Locatie / Venue: Jeruzalemkapel, Jeruzalemstraat 11, Gouda 
Data / Dates: 17 mei t/m 27 mei / 17 May till 27 May 2012
Geopend / Open: Dinsdag t/m Zondag 12:00 – 17:00 uur / Tuesday till Sunday 12:00 - 17:00 

Deelname aan / Particpation in Goudse Keramiekdagen 2012 op 17 en 18 mei / on 17 and 18 May 
Expositie-party / Exposition-party op vrijdag 18 mei 19.30 uur / on Friday 18 May 19.30 hours in de / the Jeruzalemkapel                                                                               

Concept:
Tijd stroomt en ieder van ons neemt deze magische dimensie op zijn eigen manier waar.
Verleden, Heden en Toekomst zijn gevangen in de zielen van de drie kunstenaars om vanuit verschillende perspectieven in een kunstvorm gesublimeerd te worden. Deze kunst is ontstaan om voor de ogen van de toeschouwers te verschijnen in de hoop op een open en vruchtbare dialoog.
Klei gevormd in de handen van de kunstenaars treft Vuur om als keramiek gedefinieerd te worden. De cruciale rol bij het ontstaan van keramiek wordt vervuld door Moeder Natuur, net als in het leven der mensheid. Gedachten, Emoties, Gevoelens, Geesten en Uitingen van de makers - hun “zelfzijn” - wordt nu door het vuur gevat en als een nieuwe levensvorm – die van keramiek – herboren. Nu zijn de kunstenaars gereed om mixed-media installaties te creëren waarin keramiek het centrale element vormt.
 
Ze staan voor een bijzondere uitdaging: keramiek, een van de meest klassieke uitdrukkingsvormen in de kunst en ambachten, wordt samengesmolten met een hedendaagse context. De installaties zijn bovendien “site specific”, speciaal gemaakt voor het historische 15-eeuwse bedevaartsoord, de Jeruzalemkapel in Gouda.
“Traditie en moderniteit” zijn samengebracht om de individuele “ceramic stories” in “Flow of Time” te vervlechten. “Flow of Time” die het algehele bestaan in het universum deze ongrijpbare continuïteit geeft.
 Als deze werken aan iedere toeschouwer zijn eigen waarheid en realiteit schenken, dan zullen we zeer tevreden zijn.
 

Time flows and all of us perceive this magical aspect in our own way.
Past-Present-Future is captured in the minds of these 3 creators to be sublimated in the form of art from diverse perspective. 
It is emerged to appear in the eyes of the beholders, hoping for an open and fruitful dialogue.

Clay shaped in the hands of the creators encounters Fire to be defined as ceramics.
In ceramics Mother Nature plays a fatal role to the work, as she does to us mankind.
Thoughts, Emotions, Sensitivities, Spirits and Expressions of the creators -“their being itself”- is now embraced by Fire to be born in the form of ceramics.
They are now ready to create mixed media installations, in which ceramics are centered as the main elements.

They challenge to merge one of the most classical media “Ceramics” in art and crafts into a contemporary context in their “Site Specific” installations in “Jeruzalemkapel, a historical 15th pilgrim chapel” in Gouda.
“Tradition and modernity” are integrated to weave their individual ceramic stories on “Flow of Time”, with which all the existence in universe is carried on in such an unimaginable continuity. 
If these works of art are experienced by the beholders with their own truth and reality, we will be very satisfied.

Geschreven door/written by: 
Toyoko Shimada / Alice’s Daughter, Japan
Cross-cultureel en multidisciplinair kunstenaar / Cross-cultural and multidisciplinary artist 
Conservator van / Curator of “A Ceramic Story-Flow of Time-”

Over / About: 
Simon Ward, Schotland GB / Scotland UK
Internationaal keramiek kunstenaar / International ceramic artist
-Contemporary Ceramic Curiosities-
De nieuwe installatie van Simon Ward brengt de inspiraties van zijn verre reizen in Azië en de invloeden van zijn jeugd, doorgebracht in het milieu van een winkel in familiebezit, samen. In deze installatie zijn keramiekvoorwerpen tentoongesteld als souvenirs, die als een soort driedimensionaal visueel dagboek naar zijn leven en zijn creatieve ervaring verwijzen.

Simon Ward’s new installation draws together influences from his travels overseas in Asia and growing up in a family business shop environment. 
In this installation ceramic objects displayed as souvenirs make reference to his life and creative experiences as a 3 dimensional visual diary.

Yoko Silk, Japan 
Mixed media artist / Mixed-media kunstenaar
-Light and Shadow-
Luchtige kleifiguren. Deze organische vormen zijn in het vuur geboren en nu vieren ze het feest van hun eigen levensverhalen. Licht gaat door de figuren heen en wordt met hun schaduwen vermengd alsof ze door een energiestroom omhelsd worden. 
“Ik ben gefascineerd door alle soorten leven in de natuur, door deze verbazende levenskracht die weet wanneer ze geboren moet worden, wanneer ze van vorm moet veranderen, waar ze moet leven, wat ze moet eten en wanneer ze moet overlijden. De “Light and Shadow”-serie drukt mijn betovering voor deze wonderen uit.”

Airy figures of clay. These organic forms came to life after being fired, and now celebrate their own stories. Light goes through and mingles with its shadows, embracing these figures as a flow of energy. 
“I am fascinated by all sorts of life forms in nature, the unbelievable power of life, which knows when to be born, when to change shape, where to live, what to eat, when to die. The Light and Shadow series display my awe at such wonders.”

Marco van Teijlingen, Nederland / The Netherlands
Keramist en Bloemist / Ceramist and Florist 
-Water Traveler-
Mijn installatie bestaat uit vormen en kleuren die refereren aan de bron van het leven – WATER. Het reist mee met het leven om tot bloei te komen. Reizend in mijn creatieve wereld van expressie, samen mijn trouwe reisgezel KLEI, dat fascinerende aardse materiaal.
His installation consists of shapes and colors, which let us wonder about the immediate source of life.
It travels with life to let bloom.
“I shall travel with it in my creative world of expression, accompanied with this fascinating earthly substance-CLAY.”

Contact / Informatie: Toyoko Shimada / 06-51647695 / toyoko@planet.nl 
                         
www.wondertree.eu  www.firmavandrie.nl



