
Kunst om doorheen te kijken 
 
Doorzicht #5 
Zwier Cornelissen & Matt Chaim de Groot 
 
GoMulan Gallery (opgericht door Cultureel     
Erfgoed student Mulan Go, 21) stelt in de        
expositie Doorzicht ruimtelijke, transparante    
werken tentoon.  
 
Transparantie in de kunst is een onderbelicht       
thema. Transparante toepassingen kennen    
we vooral uit de glaskunst. In de       
hedendaagse schilder -en fotografie kunst is      
het minder voor de hand liggend, maar zeker        
mogelijk. Dat wordt getoond in de nieuwe       
tentoonstelling van GoMulan Gallery. 
 
Alle werken in deze tentoonstelling zijn gemaakt op doorzichtig materiaal. Zo schildert Zwier             
Cornelissen op doorzichtige voiles en print Matt Chaim de Groot door middel van een zelf               
ontwikkeld procedé zijn beelden op lagen epoxy en natuurrubber die aandoen als stukken             
gespannen huid. De werken van beide kunstenaars hebben weinig weg van traditionele            
foto’s of schilderijen maar neigen meer naar installatiekunst.  
 
Mulan: "De werken zijn opvallend handzaam, dat verwacht je niet bij installaties. Het kleinste              
werk van Matt is bijvoorbeeld maar 40cm x 50cm. Zwiers werk is groot, maar prachtig. Ook                
daar wil je als galerie aandacht aan besteden.'' 
 
Zwier: ‘‘Door gebruik te maken van doorzichtige voiles die voor elkaar hangen, wordt het              
geschilderde een ruimtelijke ervaring.’  
 
Matt trok onlangs de aandacht van Museum Hilversum. Zij         
nodigden Matt uit voor een seminar om in gesprek te gaan           
met onder andere Roy Kahmann (Kahmann Gallery) en        
Marieke Wiegel (Fotomuseum Rotterdam) over     
ontwikkelingen in de fotokunst (10 september).  
Zwiers werken werden eerder getoond op Big Art (2018 en          
2019).  
In de tentoonstelling 'DOORZICHT' toont Zwier Cornelissen       
een vervolg op de eerder vertoonde installaties: ' Through         
Faces' (2018) en 'Untitled' (2019). 
 
Deze kunstenaars heeft GoMulan Gallery niet voor niets        
geselecteerd. GMG is altijd op zoek naar grensverleggende        
kunst, doch betaalbaar en passend voor ‘boven de bank’,         
maar bij uitstek indrukwekkend.  



 
CONTACT 
Mulan Go: 06-18989815 
Mail: info@gomulangallery.com 
Website: gomulangallery.com 
  
PERSOPENING 
5 oktober | 16:00 - 17:00 
 
OPENING  
zaterdag 5 oktober | 17:00 - 21:00 
 
TENTOONSTELLING 
5 oktober - 3 november 
 
OPENINGSTIJDEN 
Donderdag & vrijdag | 16.00 - 19.00 
Zaterdag & zondag | 12.00 - 18.00 
Of op afspraak 
  
ADRES 
Van Ostadestraat 43A 
 


