
 Persbericht – voor onmiddellijke publicatie

De kou te lijf met kunst 
Kleding stelt ons in staat ons te onderscheiden. Het is het verlengde van iemands 
persoonlijkheid, hoe we ons kleden zegt veel over wie we zijn. Daarnaast kunnen we in 
deze turbulente tijden met hoge gasprijzen niet om de functionaliteit van kleding heen. De 
Bossche galerie Ruby Soho presenteert daarom een groepshow met warme truien.

De tentoonstelling Sign Of The Times verkent de uitgesproken beeldtaal van vijf 
kunstenaars (Antigoon, Boris Tellegen, Guido de Boer, Henny Overbeek en Rogier 
Roeters) met de geweven trui als basis. Door de gebreide trui als canvas te nemen wordt 
de rijke historie van deze trui geëerd. Denk aan de Scandinavische truien, klassieke 
breitechnieken en traditionele patronen. Maar ook de oer–Hollandse visserstruien. De rijke 
geschiedenis gaat terug tot 4.000 voor Christus.

Door hun werk te vertalen naar een trui dragen ze bij aan de geschiedenis van het 
kledingstuk door een uitgesproken interpretatie te geven aan dit canvas. De truien 
worden in de tentoonstelling naast werk van de kunstenaars gepresenteerd, waardoor 
een interactie ontstaat tussen de bekende technieken die de kunstenaars gebruiken en de 
weeftechniek. Elke trui is in een beperkte oplage van 5 exemplaren beschikbaar.

SIGN OF THE TIMES – Groepshow
Antigoon, Boris Tellegen, Guido de Boer, Henny Overbeek en Rogier Roeters

Opening: zaterdag 8 oktober van 19.00 tot 22.00
Expositie: zaterdag 8 oktober tot en met zaterdag 5 november 
Finissage: zaterdag 5 november van 14.00 tot 17.00
Openingstijden: dinsdag en donderdag van 13.30 tot 17.00 en op afspraak.

Sign Of The Times wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente ’s-Hertogenbosch. 
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Ruby Soho is de galerie en projectruimte van Casper Herselman en gevestigd in de 
voormalige portierswoning van de iconische Willem II Fabriek in Den Bosch. De galerie is 
een platform waar hedendaagse kunst, tegenculturen, esthetiek en activisme samenkomen 
en ontdekt kunnen worden. Een plek waar kunstenaars, kunstliefhebbers en verzamelaars 
elkaar ontmoeten. Naast de lopende exposities is er ook werk te zien en beschikbaar van 
nationale en internationale kunstenaars.

Wil je naar aanleiding van dit persbericht meer informatie over de expositie, 
hi-res beeldmateriaal of meer weten over Ruby Soho? Neem dan contact op met 
Casper Herselman via onderstaande gegevens.

 info@rubysoho.nl
 Tel. 073 6230 950




