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Nelleke Bosland

Dromen van Het Paradijs
Kunsttraject-etalage Groen van Prinstererstraat 19
in de Staatsliedenbuurt, Amsterdam

••••••••••••••••••••••••••••••
Everyone is trying to get to the bar
The name of the bar, the bar is called Heaven
The band in Heaven, they play my favorite song
They play it once again, they play it all night long
Heaven (Heaven) is a place
A place where nothing
Nothing ever happens
Heaven (Heaven)
Heaven is a place
A place where nothing
Nothing ever happens
There is a party, everyone is there
Everyone will leave at exactly the same time
It's hard to imagine that nothing at all
Could be so exciting, could be so much fun
Yeah, Heaven
Heaven is a place
A place where nothing
Nothing ever happens
(‘Nothing ever happens’, Talking heads)

••••••••••••••••••••••••••
Kunsttraject-etalages
In het kader van de jaarlijkse ledententoonstelling maakte Nelleke Bosland een installatie
speciaal voor de Kunsttraject-etalage in de
Groen van Prinstererstraat 19.
De ledententoonstelling is verder te zien:
Van Hallstraat 13 en 31
J.M. Kemperstraat 89, 121, 140 en 148
Van der Hoopstraat 39, 41, 66, 88 en 89
Van Boetzelaerstraat 56, 80 en 92
Van Hogendorpstraat 205
Cliffordstraat 10 en 16
Groen van Prinstererstraat 61

Dromen van Het Paradijs
Hoe zou het zijn als ik in mijn abstracte werk
elementen ga toevoegen die direct herkenbaar
en verhalend zijn? Deze vraag vormt het uitgangspunt voor de site-specifiek installatie ‘Elke
dag anders’.
De installaties van Nelleke Bosland zijn om doorheen te dwalen. Bezoekers zijn de menselijke
maat in haar installaties. In ‘Elke dag anders’ zijn
verschillende perspectieven te zien van eenzelfde beeld. De beelden buitelen over en door

elkaar heen met de drukte van de stad als
belangrijkste inspiratiebron.
Met plakband verandert Nelleke Bosland de
bestaande architectuur in vervreemdende
werelden. Helder gekleurde lijnen en schaduwen
dansen en buitelen ritmisch door elkaar. Spiegelende vlakken zorgen voor een verwarrende
herhaling. De tape zorgt voor onverwachte
ruimtelijke verbindingen en smeedt de verschillende beeldende elementen van een locatie tot
één geheel.
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Deze tentoonstelling wordt georganiseerd door Stichting Kunsttraject, met dank aan Gemeente Amsterdam Stadsdeel West, Woningstichting Rochdale en Woningcorporatie YMere.
Stichting Kunsttraject is een kunstenaars-initiatief in Stadsdeel West. www.kunsttrajectamsterdam.nl www.facebook.com/Kunsttrajectamsterdam

