


afzender:
Stichting IK
Vlissingsestraat 239 a
4388 HC Vlissingen
Telefoon 06 – 113 666 96
www.stichtingik.nl      
facebook.com/stichtingik

 Met dank aan het Mondriaanfonds, 
de provincie Zeeland, de gemeente 
Vlissingen en aan onze particuliere
sponsoren.

how do i
Stichting IK nodigt U uit voor de opening van de tentoonstelling how do i van Akmar (1976)
op zondag, 29 april 2018 om 12 uur.

Een reeks van nieuw en eerder gemaakt werk komen samen in een fluide opstelling die gestart is
aan het begin van de residentie. Het werk van Akmar is multidiscilpinair. how do I gaat over het
ontvouwen en vervouwen van tijd dat telkens opnieuw gestalte geeft aan het momentum.
De opstellingen zijn gebundeld in beeld, uitgebracht  in een kunstenaarsuitgave van 80 exempla-
ren ism Stichting IK

Akmar heeft Anna Rudolf (CH - 1969) uitgenodigd voor een co-expositie in het Hoekpaviljoen.
Zij toont een serie grootformaat-tekeningen van houtskool en inkt. 

Beide tentoonstellingen zijn te bezichtigen tot en met zondag 3 juni 2018 op zaterdagen en
zondagen tussen 12 en 17 uur en op afspraak.

how do i
IK Foundation cordially invites you to the opening of the final presentation how do i of Akmar
(1976) on Sunday 29 April 2018 at 12 P.M.

A series of new and previously created work come together in a fluid arrangement that started at
the beginning of her residency. The work of Akmar is multidisciplinary. how do i is about unfolding
and folding tenses that constantly outwardly shapes the momentum. The exhibits are bundled in
images, released in an artist edition of 80 copies in cooperation with Stichting IK.

Akmar has invited Anna Rudolf (CH) for a co-exhibition in the corner pavillion. She shows a series
of large-format drawings of charcoal and ink. 
Both exhibitions are open until Sunday, 3 June, 2018 on Saturdays and Sundays between
12 and 17 hours and by appointment. 
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Beeld voorzijde: Akmar hijst het bed omhoog in het I paviljoen / Akmar lifts the bed up in the I pavilion


