
!!! !!Arte Concordia, 12 en 13 oktober 2013 
                     Kunstroute Kralingen-Crooswijk 

 Carla Feijen, Marianne Fontein, Astrid Meijer, Freetje Meijer, Olaf Mooij, Cora Moret, Karin de Visser 



!!!!!!Karin de Visser bezig met het opbouwen van ‘Structure: C.H.A.O.S.’  
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Astrid Meijer: “Achter de vensters van de Avenue vermoed ik deze tafeltjes. In mijn gedachten nemen zij een vlucht.”  





Carla Feijen Phi-structuur  
De Griekse letter Phi, !, duidt een 

verhouding aan: de ‘Gulden Snede’ of 

‘Divina Proportia’. Een verhouding die 

voorkomt in ruimtelijke structuren op 
zowel micro- als macroniveau in de hele 

kosmos. Materiaal: Bamboe en katoen  



Olaf Mooij, Circulatory / Bloedsomloop. De wereld als een organisme. De auto vormt het hart 

van onze hedendaagse beschaving. In dit beeld is de auto het hart van een enorm orgaan. 



Freetje Meijer 

Seeking love  



Freetje Meijer, Seeking love. Materiaal: polystyreen, hars, pigmenten, metaal  
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!           Cora Moret 
     Dancing in the wind - fall, winter, spring, summer 



Zondag viel er een hoeveelheid regen die eens in de 30 jaar 
voorkomt. Wilde dans in wind en regen. 



Marianne Fontein, Serpenten d’Avenue Concordia  
De slangen zijn gemaakt van geplastificeerde foto’s en tuingaas. Op de 

foto’s staan gevels van huizen aan de Avenue Concordia.  



Marianne Fontein en Cora Moret (r) 



Karin de Visser, Structure: C.H.A.O.S. 
Natuur en kunst, zijn ze op één of andere 

manier met elkaar verbonden? Of zijn 

groeiprocessen door menselijke interventie te 

besturen, zodat het toch een structureel 
voorkomen kan krijgen. Chaos vormt een niet 

te besturen of in te studeren element, dat net 

dat beetje spanning veroorzaakt, waardoor 

we beseffen dat niet alles is te beïnvloeden. 

Twee tegengestelden die elkaar in balans 
houden. Het lijkt zo natuurlijk.  
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