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Art Gallery O-68 preseneert moderne en hedendaagse 
kunst van Nederlandse en buitenlandse kunstenaars. 

O-68
Op zondag 30 oktober van 15 - 17 
uur opent Art Gallery O-68 in Velp de 
tentoonstelling ‘Deseos del Espíritu” met 
audio- en videowerken van  Aracelly 
Scheper (Bogota 1983) en sculpturen met 
uitstulpingen die geluid suggereren van 
Carel Lanters (Didam 1955).

De tentoonstelling loopt tot en met 
zondag 27 november, finissage 15.00 tot 
17.00 uur. 

Openingstijden tijdens de expositie: 
dinsdag t/m vrijdag 14.00 - 17.00 uur en 
op afspraak. 

 

Aracelly is in 2016 afgestudeerd aan Fine Art ArtEZ 
Arnhem. Voor haar ‘artistic research’ schreef zij 
een manifest waarin zij spreekt over het verbond 
tussen de camera, emoties en de psychologie 
van de toeschouwer. Zij maakt veelal stille video-
werken waarin de stilte gedragen wordt door het 
beeld. Ze neemt in haar werk afstand van het 
(klassieke) narratief en roept de stilte op. 

Aracelly zegt: “Ik zie het narratief in de film als een 
belemmering in de verbeelding. Ik wil een openheid 
bewaren in mijn werk, die het onbeantwoorde 
omarmt”. 

Carel studeerde in 1981 af aan de AKI Enschede met 
“toonbeelden”; hoorns afgeleid van boomtakken 
waarmee hij een aantal composities opnam. Door 
een vorm van sublimatie tracht hij op subtiele wijze 
de waarneming te scherpen. Hij zit niet vast aan een 
techniek of een bepaald soort materiaal. Voor een 
aantal complexe situaties maakte hij monumentale 
werken. Maar ook integreert hij zijn kunst in het 
dagelijkse leven, door bijvoorbeeld straatmeubilair 
op een nieuwe wijze te rangschikken of te 
vervormen. Naast zijn opdracht-gebonden kunst, 
ontwikkelt hij objecten, beelden en installaties 
voor het tentoonstellingscircuit, waarin hij tevens 
met regelmaat optreedt als curator.

Aracelly Scheper: No Title, 2012

De kunstenaars maken een waar evenement 
van de opening. Aracelly en Carel hebben 
bijna 4 weken de tijd om in de galerie te 
werken aan hun concept en staan open 
voor de ontwikkelingen die in die tijd zullen 
ontstaan. De titel van deze tentoonstelling is 
meer gekozen om de klank  dan om de betekenis: 
Hoe kunnen verschillende geestverlangens in 
een tentoonstelling bij elkaar komen en elkaar 
versterken? 

De twee kunstenaars zijn door galeriehouder 
Anne-Mie Emons bij elkaar gebracht. Wat 
zij gemeen hebben is de fascinatie voor het 
verschijnsel geluid in de beeldende kunst: Aracelly 
gebruikt het medium in audio- en video opnamen 
en experimenteert voor deze tentoonstelling met 
omzetting van trilling naar visuele en conceptuele 
weergaven. Carel benadert het gegeven meer 
analoog door bijv. maskers te maken die 
door uitstulpingen geluid suggereren: de zgn 
pronounceables.

De tentoonstelling is een synergisme van twee 
uiteenlopende werkwijzen die in de ruimten van 
O-68 hun versterkende karakter prijsgeven. 

Om de verschillende media te laten samenwerken, 
zal de galerie half verduisterd worden en zullen 
de autonome werken aan de wand individueel 
worden aangelicht.

Aracelly Scheper: Aqui Estan Mis Padres, 2016, single channel installation, cotton, 140 x 110
Fotoserie in een oplage van acht. 40 X 27.5 op diabond

Carel Lanters met Pronounceable.final, zelfhardende klei en 
aluminium 2015 hoogte ca 75 cm

Carel Lanters, Relief 1, 2016, 13x 21 cm, aluminium
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Art Gallery O-68 reikt in 2017 voor de tweede keer 

de O-68 prijs uit, een stimuleringsprijs van €10.000,- 

voor beeldend kunstenaars uit de Nederlandse 

grensprovincies, Rheinland Westfahlen in Duitsland, 

en Vlaanderen in België, die afstudeerden tussen 7 

en 14 jaar geleden. De prijs  beoogt kunstenaars te 

stimuleren in de periode waarin voor velen een kan-

telpunt in hun carrière plaatsvindt. Selectiecriteria 

zijn kwaliteit van werk en een plan voor de aanwen-

ding van de prijs t.b.v. de ontwikkeling van hun car-

rière. Indienen kan van 1 maart tot 1 augustus 2017. 

De jury voor deze prijs bestaat uit: 

Hermine De Groeve, Galerie De Buck, Gent België

Marcel Doorduin, kunstenaar en docent ArtEZ

Klaus Ebbers, Galerie Ebbers, Kranenburg, Duitsland

Coen Vernooij, beeldend kunstenaar, Nijmegen


