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Dit najaar presenteert Marres What We See And What We Know, de eerste 
overzichtstentoonstelling van beeldend kunstenaar Katja Mater (1979, 
Hoorn).  
 
Katja Mater zoekt uiterst zorgvuldig naar manieren om mogelijke 
werkelijkheden vast te leggen. Ze mengt en splitst kleuren, test de wetten 
van perspectief en ruimtelijkheid en legt vast hoe het ene medium in het 
andere overgaat. Daarbij worden telkens momenten in tijd gestapeld, 
samengeperst, uitgerekt of rondgedraaid. Zo speelt ze met onze verwachting 
dat fotografie de werkelijkheid in één ogenblik vastlegt. Maters beelden 
bestaan parallel aan die werkelijkheid en nodigen ons uit om de relatie 
tussen wat we zien en wat we weten steeds te herdefiniëren.  
 
Overzichtstentoonstelling 
Naast vier nieuwe werken van Katja Mater toont de tentoonstelling een brede  
selectie uit haar oeuvre. Bij de aanvang van de tentoonstelling presenteert 
Roma Publications Mater’s nieuwe publicatie ‘Multiple Densities’. Deze is 
vormgegeven door Veronica Ditting en bevat een essay van Maxine Kopsa.  
  
Bio 
Katja Mater (1979) studeerde in 2005 af aan De Ateliers in Amsterdam. 
Daarvoor doorliep zij de Gerrit Rietveld Academie in dezelfde stad. Mater 
was als artist in residence verbonden aan de Skowhegan School of Painting 
& Sculpture en The Mac Dowell Colony, beiden in de Verenigde Staten, en 
aan Künstlerhaus Bethanien in Berlijn. Recent exposeerde ze bij Galerie 
Martin van Zomeren (2013), De Vleeshal, Middelburg (2012), Fotogalleriet, 
Oslo (2012), Tanya Bonakdar Gallery, New York (2012) en Centre d’Art 
Contemporain, Genève (2011). 
 
Marres, Huis voor Hedendaagse Cultuur 
De tentoonstelling What We See And What We Know markeert het begin van 
het nieuwe tentoonstellingsprogramma van Marres onder Valentijn Byvanck, 
die in maart aantrad als directeur.  
 
-------- 
Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Guus 
van Engelshoven via guus.van.engelshoven@marres.org of 043 327 02 07. 


