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PERSBERICHT | KIKI LAMERS – FEMMES DU BOIS   
 

 
Werken in klei is voor mij wezenlijk anders dan schilderen. In mijn schilderkunst heb ik mij altijd 
verhouden tot de zichtbare wereld. Nu werk ik puur vanuit de herinnering.  
 
Als klein kind was ik al bovenmatig geïnteresseerd in "beelden" en wat ik nu doe voelt alsof alles wat 
ik heb opgeslagen, wat mij beroerd heeft, via die weg/verbeelding tot uitdrukking komt. Het lijkt 
alsof ik in direct contact sta met mijn onderbewuste.  
 
Uiteindelijk ben ik een romantisch kunstenaar, met een lichte voorliefde voor het duistere en het 
moeilijk ontwarbare.  
 
De "Femmes du Bois" van deze presentatie zijn diep geworteld in de natuur maar hebben ook 
duidelijke overeenkomsten met een berouwvolle Maria Magdalena. Andere beelden zoals Le 
Sommeil, La Demoiselle of The preparation of the dead girl zijn zijn geïnspireerd door de schilderijen 
van Gustave Courbert.  

 
Keramiek kent zo zijn eigen dynamiek en keer op keer is het een verassing hoe het werk uit de oven 
komt. Daarna begint het eigenlijk pas. Aan alle beelden werk ik daarna nog en ben ik in de 
gelegenheid om accenten toe te voegen en ook de ‘huid’ te veranderen. 
 
Het is een alsmaar doorgaand proces, waarbij ik het zelfs moeilijk vindt om ze los te laten... Deze 
sculpturen liggen dichtbij mijn hart en wat ik als Kunstenaar wil maken. Een ongelimiteerde 
werkwijze, die ik geheel naar mijn eigen hand en verbeeldingskracht kan zetten.  
 
Kiki Lamers, Rougeux 2019 
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Op zaterdag 7 september is de opening van  FEMMES DU BOIS 
Een selectie uit de werken die Kiki Lamers maakte bij het EKWC en in La Maupas.  
 
De tentoonstelling loopt tot en met 28 september. 
 
ARTIST FIRST!  
Curated by Francis Boeske Projects 
Laurierstraat 82, Amsterdam 
 
Openingstijden; donderdag – zaterdag van 13.00 – 18.00 uur. 
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