
PERSBERICHT

Betreft: ETALAGE Innercity #129 met Dganit Kislev

Duur expositie: 11 juli 2013 t/m 20 augustus

Locatie: vitrine nr. 8, station Breda

Van 11 juli tot en met 20 augustus exposeert beeldend kunstenares Dganit Kislev het werk 
'Schuilkelder' in ETALAGE Innercity, de kunstvitrine  van IDFX in de passerelle van station 
Breda.

Dganit Kislev is geboren en opgegroeid in een kleine Kibboets in het zuiden van Israël. 
Haar werk is geïnspireerd op en beïnvloed door haar kindertijd in Israël; de oorlog en het 
voortdurende conflict in dit deel van de wereld.

Dganit zegt zelf over haar werk:
'Mijn leven is mijn inspiratiebron. 
Overal om mij heen is continu dreiging. 
Oorlogen, beschietingen, onzekerheid werd zekerheid in mijn leven. 
Ik leef in een wereld van beton dat slechts minimale bescherming geeft. 
De angst overheerst. 
Daarom bouw ik installaties van o.a. van beton en schilder ik met cement. 
Het gebruik van materialen waar ik mee ben opgegroeid, is voor mij erg belangrijk.
Mijn gedachten, mijn realiteit, mijn leven.'

Dganit Kislev heeft na omzwervingen langs de theateracademie van Tel Aviv en de 
kunstacademie van Antwerpen, de kunstacademie AKV St Joost te Den Bosch bezocht waar ze 
in 2012 afstudeerde. Recentelijk heeft ze de eerste prijs gewonnen van kunstcompetitie The 
Peace Challenge Price, uitgeschreven door het Vredespaleis te Den Haag ter ere van het 100-
jarig bestaan. Het winnende werk 'Hidden' wordt vanaf 4 september 2013 in het Atrium van 
het gemeentehuis van Den Haag geëxposeerd.

ETALAGE Innercity is een project van IDFX Breda. In vitrine nr. 8 in station Breda is 
maandelijks een werk van een kunstenaar te zien. Het werk wordt speciaal gemaakt voor de 
ETALAGE en is geïnspireerd op de vitrine zelf of een reactie op de publieke ruimte van het 
station. 

Meer info:
www.dganitkislev.exto.org
www.idfx.nl

http://www.dganitkislev.exto.org/


Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:
Marlies v. Weelden
e: marlies@idfx.nl
t: 0642252515 

http://www.josuawechsler.com/

