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Persbericht 
4-26 november 2017 
EUNOIA – Iwan Smit 
An In4Art Project Space tentoonstelling  
 
 
Dagelijks lezen we berichten over toenemende depressie, burn-outs en keuzestress. 
Tegelijkertijd leven we in een tijd waar ‘iedereen 15 minuten beroemd kan zijn.’ Andy 
Warhols ‘future’ is nu. De druk is groot en brengt filosofische vragen en klassieke 
daden in de actualiteit.  
 
In EUNOIA ondergaat beeldend kunstenaar Iwan Smit (1989) de zoektocht naar de 
werkelijkheid van een goed, gelukkig leven. Hij stelt zijn handboek samen met 
schilderijen, sculpturen en lichtwerken. De diversiteit van attributen leidt allemaal 
naar de weg om geluk in deze wereld te bereiken. 

EUNOIA is de eerste solotentoonstelling in de In4Art project Space in Amsterdam, 
waarbij kunstenaar Iwan Smit wordt geïntroduceerd. Wij verwijzen naar Eunoia als 
basisprincipe in de ethiek van Aristoteles. Deze beginselen zijn wederom van 
toepassing op de hedendaagse samenleving en bieden reflectie. Eunoia betekent 
"goede gedachten" of "mooi denken" - een ethische basis van mensen. Tegelijkertijd 
verwijst het naar een medische staat van normale geestelijke gezondheid. Iwan Smit 
verwerkt het in een moderne 'dodekathlos', waarin hij taken verkent om de huidige 
uitdagingen aan te pakken. Dodekathlos verwijst naar de mythe van Hercules, die de 
behoefte aan een metgezel, sponsor, ambassadeur of held nabootsen om zich aan 
te passen. 
 
De tentoonstelling vindt plaats in de In4Art Project Space aan de Nieuwe 
Keizersgracht 54; een souterrain van een grachtenhuis. Dit geeft de show een extra 
dynamiek. Geen ‘white cube’ galerie opstelling, maar een levendige, warme 
omgeving, waar men omringd wordt met kunst en uitgenodigd wordt voor een 
gesprek. Dit leidt tot onverwachte ontmoetingen en combinaties. Ondersteund door 
een intens programma van Meet & Greet, waardoor het publiek de kans krijgt om 
kennis te maken met Iwan Smit, zijn visie en techniek.  
 
De show is gecureerd door Lija Groenewoud van Vliet, mede-oprichter en creatief 
directeur van In4Art. "In EUNOIA nodigen we het publiek uit om zich te ontdoen van 
hun mentale belemmeringen en om ervaringen te activeren". Het doel is om een 
ontspannen en stimulerende omgeving te bieden, waarin de beeldtaal van de 
kunstenaar de bezoeker meeneemt naar zijn eigen Eunoia. Het gesprek aangaan is 
belangrijk, vandaar dat er voor elke bezoeker een drankje klaarstaat en er de 
mogelijkheid is om de kunstenaar en organisatoren te ontmoeten. 
 
Over Iwan Smit  
Iwan Smit (1989) creëert kleurrijke werelden waarin schoonheid en balans worden 
aangevuld door een constante aanwezigheid van angst. Deze jonge kunstenaar 
werkt in verschillende disciplines, terwijl hij vlot navigeert tussen commerciële en 
autonome projecten. Ingrediënten van highbrow, lowbrow, cartoons, mode en 
mythologie vermengen zich naadloos in zijn werk. Het resultaat is een kenmerkende 
beeldtaal, waarvan de kleur en energie afspat. Het werk 'De mystieke geboorte van 
Rotterdam' is in 2017 door het Museum Boijmans van Beuningen aangeschaft. Iwan 
Smit woont en werkt in Rotterdam (NL).  
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Over In4Art  
In4Art is Europa’s eerste incubatie platform voor kunstenaars en toekomstige 
patronen. In4Art gelooft dat er verhalen moeten worden verteld om zinvolle 
verbindingen tussen getalenteerde kunstenaars en een nieuw publiek van potentiële 
patronen te maken. Verhalen die het radicale potentieel, het grondige onderzoek en 
de vonk van verandering tonen. In4Art organiseert tentoonstellingen om kunstenaars 
uit de In4Art Collectie te ondersteunen en te promoten. Dit is onderdeel van het 
‘artist incubation track’. De kunstenaar wordt de projectruimte aangeboden om te 
experimenteren, aandacht te vestigen en verbindingen in Nederland te creëren. 
In4Art zal een aantal werken uit de tentoonstelling EUNOIA toevoegen aan haar 
collectie.  
 
De tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door de In4Art leden en tentoonstelling 
sponsoren; Castello, Heineken, BOS en WOEI 
 

 
Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met Lija Groenewoud van Vliet:  
lija@in4art.eu of bel +31 6 149 27 555 
 
#iwansmit, #eunoia, #in4art 
 
Web: http://www.in4art.eu/eunoia 
Instagram: @In4Art  or share this post 
Facebook: in4art 
Link om op te geven voor Guided Tours: https://www.eventbrite.co.uk/e/guided-tour-
exhibition-eunoia-with-artist-iwan-smit-tickets-39004395196?aff=es2 
 
Opening: Zaterdag 4 november van 19hr-23hr 
Openingstijden: 4-26 november vrijdag- zondag tussen 13u / 19u (of op afspraak)  
 
Elke zaterdag en zondag om 15u een Meet & Greet met kunstenaar Iwan Smit, die je 
persoonlijk een rondleiding geeft door de tentoonstelling. 
 
Afbeelding credit: Blissful thought (2017) – Iwan Smit 
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