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Roestsculptuur Pennings te zien in Rusland
DOOR KOEN WIERIKS

GRAVE – Het werk van 
kunstenaar Joshua Pen-
nings is vanaf september 
te zien in het Russische 
Khanty-Mansisk. Aan de 
expositie ‘Family unity is 
the unity of the world’ 
doen kunstenaars uit 35 
verschillende landen 
mee. Joshua is de enige 
Nederlandse deelnemer. 

Enthousiast was Joshua niet 
meteen. In oktober ontving 
de Graafse roestkunstenaar 
een e-mail uit Rusland. Het 
Yekaterinburg Art Fund was 
onder de indruk van zijn werk 
en benaderde hem om deel 
te nemen aan een kunstexpo-
sitie. Joshua vertelt: “Ik had 
zo mijn twijfels. Voor je het 
weet, stuur je je werk op en 
ben je het kwijt. Uiteindelijk 
heeft de professionele behan-
deling van de organisatie mij 
overtuigd. Het is toch leuk 
om als enige Nederlander in 
Rusland te exposeren tussen 
35 verschillende landen. Bo-
vendien vind ik de achterlig-
gende gedachte van het pro-
ject mooi. De wereld als een 
familie. Daar kan ik me wel in 
vinden.” De tentoonstelling 
‘Family unity is the unity of 
the world’ is een non-pro�t 
project van het Yekaterin Art 

Fund. Een eerste editie vond 
al plaats in 2005. Met succes. 
Beeldhouwers en fotografen 
uit de hele wereld werden 
aangeschreven om werk in te 
sturen rondom de thema’s 
familie, ouders en kinderen. 
De expositie start in septem-
ber en trekt vervolgens tot 
eind 2013 door heel Rusland. 
Er worden 48 kunstwerken 
vertoont door kunstenaars 
uit 35 landen.  Joshua vertel-
de wat hij moest doen om in 
aanmerking te komen voor 
de expositie. “Ik kreeg de op-
dracht om speciaal voor dit 
project een kunstobject te 
maken. Uiteindelijk heb ik 
drie beelden gemaakt. Het 
resultaat stuurde ik via 
de mail naar de com-
missie. Afgelopen 
week hoorde ik dat 
mijn inzending ‘�e Fa-
mily’ is uitgekozen.  Het 
zijn vijf vogelachtige 
kopjes met ieder een 
eigen karakter. Toch 
vormen ze een geheel 
met elkaar. Het sluit per-
fect aan bij het thema.”

Van 18 maart tot 16 
mei zijn er vijf beelden 
van Joshua Pennings te 
bewonderen op de Keuken-
hof. Zie voor meer informa-
tie: www.roestsculpturen.nl.

KEUKENHOF

Op 1 en 2 mei is Joshua’s inzending voor Rusland en meer nieuw werk te zien 
tijdens zijn open atelier-dagen.


