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Diego Tolomel

Antoine Timmermans
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‘play with me’, erotische speelkaarten
uitgevoerd als gebrandschilderde
glas-in-loodramen
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Welkom bij de vrolijke expositie
‘Play with me’, waarin kunstwerken
van drie kunstenaars centraal staan
rondom het thema kunst & verleiding.
Basis voor de expositie vormt het bijzondere
kunstproject en titel van de expositie ‘Play with
me’ van Italiaanse kunstenaar Diego Tolomelli.
Het idee om zijn interpretatie van speelkaarten te
maken waarin de gehele LHBTI-gemeenschap te zien is,
maar dan uitgevoerd als gebrandschilderde glas-in-loodramen, begon in 2015. Het project, wat zo groot is als een
kerkraam, omvat de koningen, koninginnen, boeren en azen, evenals een joker
en twee glas-in-loodpanelen van de keerzijde van de blauwe en rode kaarten.
De galerie heeft zijn ontwerpen, waarin alle vormen van seksualiteit voorkomen,
als kaartspel in een gelimiteerde oplage uitgebracht (E 19,95, excl. verzendkosten).
Nooit te oud blijkt hoe fantasierijk de Duplo-wereld van Deens schilder SvendA is
die zijn nieuwste schilderijen toont als een playroom voor 18+. Veelzijdig kunstenaar
Antoine Timmermans toont zijn orginele, kleurrijke,
keramieken gevleugelde fallussen, waarin erotiek
getransformeerd wordt in flying ‘objects d’art’.

SvendA, toy boys,
maarten & jeroen

feestelijke opening: zondag 18 november, galerie
open vanaf 15.00 uur, opening 16.00 uur. Welkom!
NIEUW!

E32,50
excl. verzending

Diego

Bij de opening van de expositie zal Italiaans kunstenaar
Diego Tolomelli aanwezig zijn.

Antoine Timmermans,
aircybersissy

denk aan het milieu: mail ‘mailing’ naar galerie@mooi-man.nl en ontvang onze uitnodigingen en nieuwsbrief digitaal.

Noorderstationsstraat 40, 9717 KP Groningen, 050 5710394 - 06 26 330 655 - 06 1940 70 30. Open op vrijdag, zaterdag en zondag
vanaf 14.00 tot 18:00 uur of op afspraak. Vrij parkeren in de buurt. Met de trein: Noorderstation op 3 minuten loopafstand.
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