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In dit nummer o.a.
• Stillevens van Eric De Vree zijn een lust voor het oog
• Museum Arnhem en Dudok eren Klaas Gubbels (80)

• Dé portretten van koning Willem-Alexander
• Beelden van Jürgen Ebert: vol gevoel en passie.

• Slot Zeist toont het edele ambacht van Cornelis Le Mair.
• De opgaande lijn van galerie Agnes Raben

• Inspirerende en veelzijdige kunstbeurzen in 
Breda en Karslruhe

www.kunstkrant.com
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Elke beeld is net zo uniek als u. 
Kom het beleven!

Openstelling beeldenpark

Voel je vrij om te wandelen op Landgoed ‘t Veen, geniet van de 

sprengen, de ijsvogels, de natuur, voel je vrij. 

Het is een unieke beleving. Met de openstelling van ons landgoed 

geven we mensen de ruimte te genieten van de natuur. 

Onderweg raakt u niet uitgekeken. 

Een uitgebreide collectie unieke tuinbeelden, exclusieve 

zonnewijzers en de grootste keuze van Nederland wat 

waterornamenten betreft, kijkt u uw ogen uit. 

De beelden zijn vervaardigd uit brons, graniet, marmer en RVS. 

Een beeld krijgt haar kracht door een unieke sokkel. Al onze 

100 en 1 sokkels zijn uit voorraad leverbaar en u heeft de keuze, 

wij adviseren en plaatsen in heel Nederland.    

Veenweg 12, 8181 NL Heerde 

landgoedhetveen.nl 

info@uniekinbeelden.nl

06-5530 2635 (Joop) 

06-1002 9884 (Lizette)

 landgoedhetveen

Openingstijden: van 1 oktober - 1 april woensdag t/m zaterdag 13.00 - 17.00 uur.
De eerste en de derde zondag van de maand 13.00 - 17.00 uur.
van 1 april-1 oktober woensdag t/m zondag 11.00 uur - 17.00 uur.

UNIEK OP DE VELUWE

Expositie van Henk van Beek met Novazero kunstobjecten.

   NOVAZERO KUNSTOBJECTEN
Henk van Beek     8 februari tot 27 april 2014

EXPOSITIE

4 mei zomeropening expositie beeldbepalend
opening om 14.00 uur
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BRANDS,  VERNOOIJ EN BACHAUS 
in Art Gallery O-68

Art Gallery O-68 in Velp exposeert 
moderne en hedendaagse kunst, zowel 
van Nederlandse als van buitenlandse 
kunstenaars. 

9 februari t/m 9 maart 2014:  
BINNENSTE BUITEN: metalen lijn-
sculpturen  van  Coen  Vernooij en 
gouaches van Eugène Brands.

23 maart t/m 21 april 2014: 
MYSTERY MINING, assemblages uit 
de periode 2005-2009 van Maureen 
Bachaus.

Eugène Brands, compositie met groene rand, 16 nov 1994, achterzijde gesigneerd, gedateerd en getiteld, afm.
44 x 51 cm (fotografie Peter Cox)

Coen Vernooij maakt staande- en wandsculptu-
ren. Beide zijn gemaakt van dunne metalen staven, 
bewerkt met ijzerglimmerverf of een poedercoa-
ting. De staven bakenen een ruimte af, een plek die 
nog ingevuld moet worden. Qua vorm zijn het zeer 
heldere abstracties, teruggebracht tot hun meest 
noodzakelijke essentie. Aanvankelijk denk je dat je 
alles in een oogopslag ziet. Na verder kijken blijkt 
dat toch anders te liggen. Waar ben ik eigenlijk? Is 
dit binnen of buiten? Is het een begrenzing van een 
ruimte, of ontwikkelt de ruimte zich juist vanuit 
de sculptuur? De staande sculpturen moeten vrij 
staan, en kunnen zowel binnen als buiten geplaatst 
worden. Je moet eromheen kunnen lopen. Schadu-
wen van de belijning spelen het spel mee. Bij iedere 
stap die je zet verandert het beeld op een niet te 
voorspellen manier. 

Coen Vernooij, zonder titel, 2013, 25 x 40 x 0,3 cm, messing 
staaf en ijzerglimmerverf

Is Vernooij een constructivist, of toch een roman-
ticus? Het werk mag in eerste instantie uitgeme-
ten, constructivistisch lijken. Maar de openheid van 
de werken doet verlangen naar ver weg. En dat is 
eerder romantisch. Op het werk van Vernooij is de 
term ‘Zen’ misschien meer van toepassing. Los van 
het verlangen, maar ook los van de gecalculeerde 
constructie. Het werk is abstract, maar niet streng 
rationeel formalistisch. Vernooij zoekt de grenzen 
op. De artistieke bron van Vernooij beweegt zich in 
het vlak waar werkelijkheid en illusie elkaar raken. 
Geluidsfragmenten, geurflarden, afgebroken ge-
sprekken, lichte aanrakingen. Ervaringen die er naar 
Coen’s zeggen om vragen om afgemaakt te wor-
den. Hij geeft deze verhevigd-ervaren momenten 
een beeldend equivalent. Welk inzicht geeft deze 
vertaling naar lijnsculptuur? Fragiele, lichte en open 
werken. Mooi in hun eenvoud en indringend in hun 
complexiteit. Is dat de boodschap? Wat simpel lijkt 
kan complex zijn. Wat complex aanvoelt, kan tot 
eenvoud teruggebracht worden.  

  
   Art Gallery O-68
  Oranjestraat 68
  6881 SG Velp, GLD

  Open tijdens expositie:
  di-vr, 2-5 uur, en op afspraak

  026-3639222 / 06-12594329
  info@gallery-o-68.com,   www.gallery-o-68.com

Eugène Brands (1913-2002). Vorig jaar was het 
100 jaar geleden dat Brands geboren werd. Het 
Chabot Museum in Rotterdam wijdde er een spe-
ciale tentoonstelling aan. Art Gallery O-68 toont 
nu 15 gouaches van goed beschreven herkomst. 

Brands is een eigenzinnige kunstenaar die korte 
tijd deel uitmaakte van de Cobra beweging, maar 
zich uiteindelijk ontwikkelde tot een poëtisch te-
genhanger ervan. De werken van Brands worden 
door Karel Appel gekenschetst als “Meditatieve 
Ruimtes”. En hier raken het werk van Vernooij en 
Brands elkaar.  De vorm die Brands gebruikt om 
zijn innerlijke wereld weer te geven verschilt we-
zenlijk van de vorm die Vernooij vond. De ruimten 
van Brands zijn vormloos, kleurrijk en dromering.  
Die van Vernooij zijn strak.

Brands is vertegenwoordigd in veel particuliere 
collecties en had onder meer tentoonstellingen in 
het Stedelijk Museum Amsterdam en  het Cobra 
Museum voor Moderne Kunst in Amstelveen.

De niet eerder tentoongestelde assemblages van 
Maureen Bachaus uit de periode 2005-2009 
zijn afkomstig uit een zeer creatieve periode in het 
werk van de kunstenaar. Zij vormen de bron van 
het recente werk van  Bachaus, dat bestaat uit fo-
toprints, installaties en video’s. 

Het zijn ‘portretten’ van mensen, waarbij gedach-
ten en gevoelens het uitgangspunt zijn. De basis van 
de werken wordt vaak gevormd door fotografie 
waarop geassembleerde elementen een fragment 
van het onderliggende verhaal suggereren. Deze 
elementen kunnen voorwerpen zijn met sporen 
van menselijk gebruik, maar ook tekeningen en/of 
teksten. Essentiële uitgangspunten in Bachaus’ werk 
zijn de menselijke psyche, vrijheid van meningsui-
ting, de menselijke identiteit. 

Intense gesprekken van haar met mensen over de 
gehele wereld hebben geleid tot het ‘identification 
project’, waar Bachaus momenteel aan werkt. Kern-
vragen bij dit project zijn: Wie ben je, hoe ben je de 
persoon geworden die je nu bent? 

De oorsprong van dit hedendaagse werk ligt in de 
tijd dat Maureen Bachaus werkte met oude foto’s 
en gevonden voorwerpen, waarbij de interesse naar 
‘de mens’ achter deze voorwerpen ontstond. Een 
aantal sleutelwerken uit deze periode kunt u zien 
op de expositie ‘Mystery Mining, assemblages uit de 
periode 2005-2009’. 
Een recent werk van Bachaus is de gedachten-
wolk, een stalen sculptuur van 3500 kilo in Roer-
mond-Echt bij kenniscentrum Rabobank. Een af-
beelding hiervan stond in de vorige kunstkrant.

Maureen Bachaus: C’est le ton qui fait la musique, 2005 
papier, ijzer, kunststof, acryl, 18 x16 cm

A A N K O N D I G I N G 
O-68 PRIJS VOOR NEDERLANDS-DUITSE BEELDEND KUNSTENAARS

Art Gallery O-68 introduceert de ‘O-68 stimuleringsprijs voor de schilderkunst’. Kunstenaars die wonen/
werken in Oost-Nederland of Rijnland-Westfalen, en tussen 7 en 14 jaar geleden afstudeerden, kunnen mee-
dingen naar de prijs. De prijs bedraagt €10.000 en beoogt het stimuleren van getalenteerde kunstschilders 
in de periode waarin voor velen een kantelpunt in hun carrière plaatsvindt. Selectiecriteria zijn kwaliteit van 
gemaakt werk en een bijgevoegd plan voor de aanwending van de prijs ten behoeve van carrièreontwikkeling. 
Indienen voorstel kan van 1 maart tot 1 augustus 2014. Een deskundige jury beoordeelt de inzendingen. De 
winnaar wordt bekend gemaakt op 2 November 2014 tijdens de opening van de expositie van werk van de 
3 finalisten in Art Gallery O-68.  Aanmeldingsformulier voor indienen voorstellen: www.gallery-O-68.com.
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Galerie Rosarta       
Gespecialiseerd in Russische schilderkunst 

Vlaardingweg 62, 3044 CK Rotterdam 
Iedere zaterdag & zondag geopend van 12.00 - 17.00 uur 

 
Kijk op www.rosarta.nl voor onze gehele collectie 
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Met een eigen zienswijze van het klassieke stilleven 
heeft Eric De Vree zich een prominente plaats toe-
geëigend binnen de groep eigentijdse realistische 
schilders. Doelbewust kiest hij voor motieven uit 
de zichtbare werkelijkheid die voor hem een schil-
derkunstige aanknoping, een bron van beeldende 
evocatie en een mogelijkheid tot interpretatie zijn, 
maar tegelijk ook een oord van contemplatieve be-
schouwingen en strikt persoonlijke aanvoeling. Dit 
artistieke credo getuigt van een ambitieuze gedre-
venheid. Een bekroning van zijn plastisch meester-
schap vormde ongetwijfeld de uitnodiging van Hans 
Nieuwdorp, hoofdconservator van het Museum 
Mayer van den Bergh in Antwerpen, om een dialoog 
op te zetten met de klassieke meesters uit deze ver-
maarde collectie. Onder de noemer De Sprakeloosheid 
der Dinghen (27-09-2008 t/m 04-01-2009) stond Eric De 
Vree oog in oog met zijn grote voorbeelden als Roe-
lof Koets, Cornelis Mahu, Willem van Aelst, Daniël 
Seghers en Joachim Beuckelaer, om er maar enkele 
te noemen. Krantenknipsels maakten terecht gewag 

van een verstilde lust voor het oog dat verder wil kij-
ken dan wat het ziet.

Spiritueel
Het werk van Eric De Vree is eigenzinnig en warm 
menselijk, getuigt van een hoogstaand technisch vak-
manschap en kenmerkt zich door verfijning, even-
wicht, uitstraling, tijdloosheid en een bijzondere 
aandacht voor detail, stofuitdrukking en plasticiteit. 
De betovering van licht, kleur, vorm en materiaal-
overdracht krijgt hier een aparte luister. Zijn stille-
ven laat de dingen rusten in zichzelf. Hun schoon-
heid schuilt in de zuivere eenvoud, zo alledaags en 
gewoon, maar stuk voor stuk zijn deze verstilde din-
gen zo subtiel, begeesterd en veelzeggend. Ze hebben 
zicht- en tastbaar een unieke geschiedenis en een 
emotionele verbondenheid met de kunstenaar en 
zijn leefwereld. Zij tonen ons niet enkel de typische 
sporen van een (ver of kort) verleden, herinneringen 
en ontmoetingen, maar onderstrepen eveneens de 
persoonlijke beleving, de psychologische betrokken-
heid en het diep menselijk respect voor de persoon 
achter het ding. Al schilderend verheft hij hun stof-
felijkheid tot een spiritueel niveau, tot een overpein-

zen, tot een vraagteken naar echte levenswarmte en 
geen fake of glitter, eigen aan onze huidige samen-
leving. Onderhuids gloeit een verbloemd verlangen 
dat a capella wordt gezongen. Sprakeloosheid klinkt 
hier luider dan het felste roepen.
Sinds kort schildert Eric De Vree ook landschappen 
waarin stilte, licht en leegte een sleutelfiguur spelen. 
In zijn plastische context van gerenommeerd stille-
venschilder lijkt mij de woordspeling ‘landschappe-
lijke stillevens’ dan ook meer op zijn plaats. 
Ook hier creëert hij een eigen ingetogen wereld van 
etherische sublimiteit. Deze landschapstaferelen 
zijn gebaseerd op natuurbeleving en waarneming, 
op een edele herkenning van de eenvoud uit zijn di-
recte leefomgeving, maar vooral op een verhaal van 
eeuwig koesteren.

Paradijselijk
Elke lijn en ragfijne penseeltoets veruiterlijken de 
zin van zijn waarnemingen en gedachten, zijn een 
gebaar van wat hij als kunstenaar essentieel en plas-
tisch verantwoord vindt. De wereld die hij weergeeft, 
is ontstaan vanuit de wens om te schilderen, om 
vanuit de chaos van het leven orde te vinden, in de 

Schilder Eric De Vree

Verstilde lust voor het oog
Eric De Vree (Zandvliet, 1966) zijn plastische omgang met de realiteit 

heeft hem uiteraard tal van etiketten en omschrijvingen opgeleverd, 

gaande van trompe-l’oeil-effecten over narratief realisme tot fijnschil-

der. Zijn naam wordt in één adem genoemd met Hollandse stilleven-

schilders van vandaag als Henk Helmantel, Piet Sebens, Volkert Olij 

of Matthijs Röling. Aan het realisme van Eric De Vree worden naar 

believen epitheta toegevoegd als relativerend, beschrijvend, poë-

tisch, fotografisch, klassiek, sprakeloos…, afhankelijk van de relatie 

waarin zijn werk gepresenteerd wordt. Dit bewijst nogmaals dat al 

die tendensen en vormen die tijdens de voorbije decennia binnen het 

realisme ontstonden, meervoudig en onuitputtelijk zijn, maar ook 

verwarrend voor de beschouwer.

Eric De Vree.

Door FreDDy Huylenbroeck
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gangmaker en zet het landschap om tot een pictu-
rale realiteit, waarin het leven zindert, waarin wol-
ken tuimelen en de kleur van lover en gewas zich 
vermengt tot één bonte wemeling. Trillingen van 
verftoetsen, dansend in alle richtingen als kleurige 
pailletten, heftig met elkaar wedijverend om de al-
gemene totaalindruk. Alles leeft, ademt, ruist, bloost 
of verbleekt naargelang de wisselvalligheden van 
het licht. Het is opvallend hoe Eric De Vree zich in 
elk landschap probeert te integreren en telkens op-
nieuw die specifieke tonaliteit van wijzigend licht 
onderzoekt en plastisch vertaalt.
Dit deelaspect in zijn oeuvre sluit kunsthistorisch 
aan bij het plastisch adagio van de impressionisten 
als Camille Pissarro en Alfred Sisley, maar ook het 
gepointilleerd licht van onder meer Emile Claus, Ed-
mond Verstraeten en Albert Baertsoen is nooit veraf. 
Geen navolging, maar een eigen handschrift. Een 
spontane, bucolische kracht straalt van het doek af. 
In deze composities klinkt muziek, spreekt poëzie. 
Dat zie je, dat voel je, dat hoor je.

BP Portrait Award
Het portret Getting Ready van Eric De Vree (zie 
op foto atelier) werd afgelopen jaar geselec-
teerd voor de prestigieuze BP Portrait Award 2013 
in de National Portrait Gallery te Londen. In to-
taal werden 55 artiesten genomineerd uit een 
keuze van 2000 kunstenaars uit ruim zeventig 
landen. Deze expositie reist door het Verenigd 
Koninkrijk en is tot 14 juni te zien in Wolver-
hampton Art Gallery.

■ Atelier-expositie ‘KLEIN’, Eric De Vree, Kapelstraat 8, 2040 
Berendrecht/Antwerpen (B). Open: za/zo 26/27 april en 3/4 
mei 10.00-12.00 en 13.00-18.00 uur. 
Meer informatie op www.ericdevree.be

onrust de rust te ontdekken, in een haast mystieke 
onpeilbaarheid zijn eigen paradijselijk universum in 
en rond zijn huis af te bakenen.
De beleving van de natuur fungeert dan ook als 
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www.museumdebuitenplaats.nl
t f5 ok ober 2013 t/m 9 ebruari 2014 

Appel,Corneille 
en tijdgenoten

in Museum
De Buitenplaats
te Eelde

MUSEUMK A ART GELDIG

Zo brengt Klaas Gubbels zijn werk in verband met 
dat van de Italiaanse stillevenschilder Morandi, die 
van saaiheid en stilte een kwaliteitskeurmerk maak-
te. Onvermijdelijk doemt de vraag op of het begrip 
saaiheid in dit specifieke geval niet dringend aan 
herdefiniëring toe is om het van alle negatieve con-
notaties of associaties te ontdoen. Giorgio Morandi 
(1890-1964) was geniaal in zijn ‘saaiheid’ en Gubbels 
evenaart hem met zijn sublimatie van de eenvoud. 
Anders geformuleerd: Hoe saai kunnen dansende 
tafels, zwevende en pratende koffiekannen en een 
stoel die zienderogen transformeert tot ketel eigen-
lijk zijn?

Gezelligheid
Over eenvoud gesproken. Deze eigenschap, die door 
de vermaarde onderzoeker Hermanus Boerhaave 
(1668-1738) al in de 17de eeuw omschreven werd 
als ‘kenmerk van het ware’, is de belangrijkste rode 
draad in het leven en de kunst van Klaas Gubbels. 
Simplex sigillum veri. Voor alle duidelijkheid: tussen 
(gesublimeerde) eenvoud en obligate saaiheid ligt 
een wereld van verschil. Mannen als Morandi en Gub-
bels dragen in hun kunst overtuigende bewijzen aan 
die deze stelling onderbouwen. Kenners van het oeu-
vre van Klaas Gubbels weten dat de vergelijking met 

zijn Italiaanse voorganger op alle fronten mank gaat. 
Morandi focuste zich tijdens het scheppingsproces 
in zijn atelier zó sterk op de doosjes, flessen en kan-
nen die hij met de grootste zorg groepeerde, dat deze 
ogenschijnlijk levenloze voorwerpen bezield raakten. 
Gubbels doet het anders. De tafels en koffiekannen 
die hij schildert, zijn z’n beste vrienden: trouwe met-
gezellen of woordvoerders die als geen ander in staat 
zijn om de zielenroerselen en gemoedstoestanden 
van de Arnhemse kunstenaar te verbeelden. Maar de 
koffiekan en de tafel zijn ook een metafoor voor het 
leven waaraan hij gehecht is: symbool van gezellig-
heid, ongecompliceerdheid, authenticiteit, een goed 
gesprek en aversie tegen dikdoenerij. Associaties met 

Klaas Gubbels viert 80ste verjaardag met expositie van ‘super saaie stillevens’

Sublimatie van de eenvoud
Insiders wisten al veel langer dat het Klaas Gubbels (Rotterdam, 

1934) niet ontbreekt aan een gezonde dosis nuchterheid en 

relativeringsvermogen. Nu wordt dit ‘publieke geheim’ ook aan 

buitenstaanders onthuld. De kunstenaar viert zijn 80ste verjaardag 

met een expositie in Museum Arnhem en Dudok Arnhem. Daar zijn 

onder meer recente werken te zien die de jarige zelf zonder blikken 

of blozen ‘super saaie stillevens’ noemt.

Door Wim van Der beek

Armando collectie
Prinses Beatrix opent op 21 maart het ge-
renoveerde Oud Amelisweerd. In dit 18e-
eeuwse landhuis bij Bunnik is nu museum 
MOA gevestigd. Dit kunstmuseum is driele-
dig: de buitenplaats, de Armando Collectie 
(van het voormalige, door brand verwoeste 
Armando Museum in Amersfoort) en een 
collectie Chinese en historische behang-
sels. MOA verbindt de drie delen in één 
programma. De eerste tentoonstelling Ar-
mando in het woud is vanaf 22 maart voor het 
publiek toegankelijk. Zie moa.nl

Lohues krijgt vrije hand 
in Drents Museum
Daniël Lohues gaat een tentoonstelling 
samenstellen in het Drents Museum. De 
bekendste Drent van Nederland krijgt de 
vrije hand om zijn favoriete kunstwerken 
en voorwerpen bij elkaar te brengen uit de 
collectie van het museum en daarbuiten. 
De tentoonstelling Hier kom ik weg is de per-
soonlijke visie van de Drentse singer-song-
writer op zijn provincie. Het resultaat – van 
stenen bijlen tot hedendaagse kunst – is te 
zien vanaf 16 september.

Han Nefkens Fashion 
on the Edge Award
De Han Nefkens Fashion on the Edge Award 
is toegekend aan zes jonge modeontwer-
pers. Onder hen Iris van Herpen, Craig 
Green en Lucia Cuba. Zij gaan nieuw werk 
maken op de grens van mode en kunst. Ko-
mend najaar (vanaf 11 oktober) zijn die te 
zien in de expositie The future of fashion is 
now in Museum Boijmans Van Beuningen.

Mondriaanmonument
Frank Halmans heeft de opdracht gekregen 
voor een monument bij het Mondriaanhuis 
in Amersfoort. Zijn ontwerp om van het 
hek aan de gracht voor het Mondriaanhuis 
een telraam te maken, is door museumbe-
zoekers uitgekozen. Het telraam herinnert 
aan Mondriaans jeugd in Amersfoort en 
verwijst tegelijk naar de school, die eer-
der in het Mondriaanhuis gevestigd was, 
en waar Mondriaan senior aan het hoofd 
stond. Nu worden financiers gezocht voor 
het beeld via crowdfundingsite voorde-
kunst.nl. Wie overigens op 7 maart het 
Mondriaanhuis bezoekt, wordt getrakteerd 
op een presentje en een kopje koffie, omdat 
dat de geboortedag is van Piet Mondriaan 
(1872-1944).

Verbouwing Lakenhal
Museum De Lakenhal in Leiden ondergaat 
vanaf volgend jaar een grootscheepse op-
knapbeurt. De 17e-eeuwse ‘Laecken-Halle’ 
wordt gerestaureerd en het museum krijgt 
een nieuwe tentoonstellingsvleugel, die 
vanaf 2017 in gebruik kan worden geno-
men.

KNSTNWS

Winnaar ets van Homan
De	ets	van	Reinder	Homan	is	deze	keer	gewonnen	door	
H. van Wessel	in	Hilversum.	Van	harte	gefeliciteerd!	De	
ets	komt	naar	u	toe.
Ook	kans	maken	op	zo’n	fraai	kunstwerk?	Word	abonnee	
en	u	krijgt	de	KunstKrant	thuisgestuurd.	Iedere	twee	
maanden	wordt	onder	de	abonnees	een	originele	ets	
verloot	van	Reinder	Homan.	Zie	de	bon	in	deze	krant.

Oud gele oker (Bijna), 2011.

Klaas Gubbels in zijn atelier.



Pictogrammen
Hoe gewoon is gewoon? In het begin van zijn kun-
stenaarschap schilderde Gubbels ook mensen die 
domino of schaak speelden. Evenals de tafels en kof-
fiepotten werden die mensen weergegeven als platte 
figuren. In later werk verzelfstandigden de tafels en 
koffiekannen. De voorwerpen gingen de mensfigu-
ren vervangen en namen hun rol over. “Ik zie een 
tafel niet meer als een tafel maar als een gewoon le-
vend wezen,” lichtte de kunstenaar destijds toe. 
Klaas Gubbels is een meester in het variëren op een 
thema. De voorwerpen die hij schildert, worden 
weergegeven alsof het pictogrammen zijn. Daarbij 
moet wel aangetekend worden dat deze ‘pictogram-
men’ hun zeggingskracht ook behouden wanneer ze 
opgeblazen worden tot enorme muurschilderingen. 
De monumentale wandschildering die Gubbels rea-
liseerde in de Kroonstraat in Nijmegen is een indi-
recte ode aan de Rotterdamse Van Nelle-fabriek die 
in zijn jeugdjaren een onvergetelijke indruk op de 
kunstenaar maakte. In de beginperiode van zijn kun-
stenaarschap, was hij in Rotterdam werkzaam als 
reclameschilder. Ook dat feit verklaart zijn voorkeur 
voor heldere, eenvoudige beelden die direct tot de 
verbeelding spreken en geen uitleg nodig hebben. 
Het is wat het is: What you see, is what you get.

Herkenbaarheid 
Hoewel hij vooral als schilder gezien wordt, is Gub-
bels veelzijdiger dan vaak wordt aangenomen. Hij 
maakte ook grafiek, multiples van karton, beelden in 
hout en glaskunst. In al die uitingen is het schaarse 
en efficiënte gebruik van beeldmiddelen en effecten 
kenmerkend. Gubbels gebruikt voorwerpen alsof het 
vormen, vlakken, symbolen of motieven zijn. Dit be-
tekent echter niet dat hij voorbijgaat aan de impact 
en betekenis die zij als ‘ding’ hebben. De voorkeur 
voor tafels en koffiekannen heeft daarnaast te ma-
ken met het feit dat deze voorwerpen simpel geredu-
ceerd kunnen worden tot silhouetten zonder dat dit 
ten koste gaat van de directe herkenbaarheid. 
Stillevens van Gubbels missen de zwijgzaamheid en 
zachtheid die aan de stillevens van Morandi kleven. 
De beeldtaal van Gubbels is niet omfloerst of diffuus 
maar krachtig en recht op de man af. Morandi schil-
derde het licht en verdiepte zich in atmosferische 
omstandigheden, Gubbels is veel meer geïnteres-
seerd in de aard, hoedanigheid en zeggingskracht 
van de dingen, zoals ook de Belgische dichter Paul 
van Ostaijen dat was. De voorwerpen die een hoofd-
rol spelen in het oeuvre van Gubbels praten met el-
kaar. Ze gaan interacties aan, zoeken de dialoog en 
gaan schijnbaar moeiteloos de verveling te lijf. Met 
een beetje fantasie zijn ze zelfs ‘wild’ of ‘onthecht’ te 
noemen. Gubbels vindt dat zelf ook. Niet voor niets 
gaf hij een tentoonstelling in 2006 in de Haagse Li-
vingstone Gallery als titel ‘Les Tables Sauvages’ mee. 
Het werk dat daar toen te zien was, zat boordevol vet-
te knipogen en verwijzingen naar werk van illustere 
voorgangers. Van Degas tot Cézanne. 

Iconen
Klaas Gubbels woonde het grootste deel van zijn le-
ven in Arnhem. Het ligt daarom voor de hand dat zijn 
80ste verjaardag daar gevierd wordt met twee presen-
taties die benadrukken dat naast eenvoud en helder-
heid ‘concentratie’ een belangrijke eigenschap is van 
zijn werk. Sinds het begin van de jaren ’50 van de 
vorige eeuw heeft hij een indrukwekkend oeuvre op-
gebouwd waarmee hij een eigen en zeer herkenbare 
positie in de Nederlandse beeldende kunst inneemt. 
Zijn beelden zijn voor velen iconen geworden, seri-
euze maar lichtvoetige voorstellingen die de grenzen 
van de realiteit verkennen. Zijn oeuvre bestaat inmid-
dels uit vele duizenden kunstwerken die variëren van 
piepkleine schilderijen en polaroids tot metershoge 
muurschilderingen en monumentale sculpturen die 
op veel plaatsen in de openbare ruimte zijn te vinden. 
  
Als verjaardagscadeau voor Gubbels organiseren Mu-
seum Arnhem en Dudok Arnhem de expositie KG8O. 
Museum Arnhem, dat een grote collectie werken 
van Gubbels bezit en in de vaste collectiepresentatie 
toont, laat recent werk uit de serie ‘super saaie stil-
levens’ zien. Dudok houdt een tentoonstelling met 
een door Klaas Gubbels gedrukte houtsnede in een 
beperkte oplage. Daarnaast realiseert de gemeente 
Arnhem een beeld van Klaas Gubbels in het Market 
Garden Plantsoen, onder de hoge wal waarop Muse-
um Arnhem is gebouwd.
 
■ KG80, t/m 27 april in Museum Arnhem, Utrechtseweg 87, 
en in Dudok Arnhem, Koningstraat 40. 
Informatie: www.museumarnhem.nl en www.dudok.nl

gezelligheid en met de typisch Nederlandse behoefte 
aan gedrag dat treffend verwoord is in de regel ‘doe 
maar gewoon’, zijn op Gubbels’ lijf geschreven en op 
de kunstwerken die een spin off zijn van dit credo.

The first one B (laat stilleven), 2010.

 Zaaloverzicht KG80 in Museum Arnhem. Foto Marc Pluim.
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maakt, is dat Willem-Alexander niet een bijzonder 
expressief gezicht heeft.

Artistieke vrijheden
Maar wat moeten we zeggen van de keuze van de 
jury voor Van Dongen, Dijkstra en Otten? Was die 
te veilig en verhinderde die een artistiek statement? 
Eigenlijk gaat zo’n vraag uit van een verkeerde ver-
onderstelling. Het gaat hier om een opdracht met 
duidelijke grenzen. Iedereen wist van tevoren waar 
hij aan toe was, zowel jury als kunstenaars. En nie-
mand hoeft te verwachten dat Nederlandse vertegen-
woordigers in landen als Oman of Rusland een kri-
tische blik op de vorst aan de muur willen hebben. 
Wel kun je het jammer vinden dat de meest creatieve 
en schilderachtige oplossing, namelijk die van Emo 
Verkerk: Willem-Alexander die naar zichzelf kijkt in 

ben dan ook noodgedwongen gebruik gemaakt van 
foto’s die ze op internet vonden. Alleen Rineke Dijk-
stra had de koning al gefotografeerd, als voorberei-
ding op haar ontwerp voor een nieuwe postzegel. Het 
gebruik maken van bestaande foto’s zorgde achteraf 
nog voor een relletje: fotograaf Koos Breukel was er 
boos over dat zijn naam nergens genoemd werd als 
maker van een foto die Iris van Dongen als uitgangs-
punt had gebruikt. 
Op 16 januari van dit jaar werden de drie winnaars 
bekend gemaakt. De keuze van het comité werd niet 
door iedereen toegejuicht. Zo zei Martijn Sanders, 
kunstverzamelaar en ex-directeur Concertgebouw in 
Het Parool: “Het zijn veilige keuzes, gefundeerd en 
goed, maar spannend zijn ze niet.” En Volkskrant re-
censent Rutger Pontzen stelde in zijn artikel dat: “… 
de veilige keuze van de jury het lef een artistiek state-
ment te maken, heeft ondermijnd.” De geselecteerde 
kunstenaars zelf vinden het vooral eervol.

Innerlijk
De eisen waren duidelijk. Het portret moest: her-
kenbaar, monumentaal en representatief zijn. En: 
treffend van een afstand, boeiend van dichtbij. 
Dat laatste geldt vooral voor de portretten van Van 
Dongen die zijn opgebouwd uit kleurrijke streepjes 
pastelkrijt, en dat van Otten waarin zij met fijne 
penseelstreekjes en dunne laagjes olieverf een spel 
speelt tussen diepte en het platte vlak – net als in 
haar vrije werk. Dijkstra heeft voor haar foto een 
‘stand in’ gebruikt, in de persoon van NRC-redacteur 
Pieter van Os. Ten opzichte van de vorige foto is het 
hoofd meer frontaal, is er iets meer van het lichaam 
zichtbaar (met knoopje van het colbert!) en is de ach-
tergrond donkerder (grijs). Niemand heeft gekozen 
voor een portret ‘ten voeten uit’ (bij Emo Verkerk 
zie je wel voeten, maar geen benen). Voorbeelden 
daarvan uit de geschiedenis zijn er genoeg, zoals het 
portret dat Jan Adam Kruseman in 1839 schilderde 
van koning Willem II ontspannen leunend tegen een 
oer-Hollandse duin en vergezeld van een hond (sym-
bolisch attribuut van de trouw). Door op het gezicht 
te focussen hopen de huidige kunstenaars meer van 
het innerlijk van de persoon te laten zien, tegenover 
de waardigheid van het ambt. Maar wat het lastig 

Rond Koningsdag (26 april) zullen de portretten 
klaar moeten zijn. Vervolgens worden er reproduc-
ties van gemaakt, die kunnen worden aangevraagd 
door ministeries, ambassades, provincies, gemeen-
ten, rechtbanken en dergelijke. Het expertcomité 
bestond naast voorzitter Birgit Donker (die geen 
stemrecht had) verder uit: Wilma Sütö, conservator 
hedendaagse kunst van het Stedelijk Museum in 
Schiedam, Luc Tuymans, beeldend kunstenaar en 
maker van het omstreden portret van Beatrix dat 
vorig jaar aan het Stedelijk Museum in Amsterdam 
werd geschonken, en Taco Dibbits, directeur collec-
ties van het Rijksmuseum.

Eervol
Nadat het Mondriaan Fonds door het Ministerie van 
OCW en de Rijksvoorlichtingsdienst was gevraagd 
om de selectie te begeleiden, werden er vier ‘scouts’ 
ingeschakeld die ieder tien kunstenaars mochten 
voordragen. De scouts waren Hester Alberdingk 
Thijm, Arno Kramer, Tirzo Martha en Hripsimé Vis-
ser. Op 11 november vorig jaar werd de lijst van veer-
tig door het comité teruggebracht tot twaalf namen. 
Naast Van Dongen, Dijkstra en Otten, viel de keuze 
op: Ringel Goslinga, Emo Verkerk, Natasja Kensmil, 
Koen Vermeule, Hans Broek, Berend Strik, Hadassah 
Emmerich, Ina van Zyl en Sam Samiee. Zij mochten 
allemaal een schetsontwerp maken. Dat moest al 
binnen acht weken klaar zijn. Wat het extra moeilijk 
maakte, was dat in deze fase Willem-Alexander voor 
niemand ging poseren. De meeste kunstenaars heb-

Portretten van Willem-Alexander in wording
Een veilige keuze?

Iris van Dongen, Rineke Dijkstra en Femmy Otten zijn uitverkoren 

om de officiële staatsieportretten te maken van Koning Willem-

Alexander. Hun voorstellen werden gekozen door een ‘expertco-

mité’ onder leiding van Birgit Donker, directeur van het Mondriaan 

Fonds, uit een selectie van schetsontwerpen gemaakt door twaalf 

kunstenaars. In het Rijksmuseum zijn alle geselecteerde ontwerpen 

tentoongesteld.

Door aernout Hagen

Jan Adam Kruseman, Portret van Willem II, 1839, olieverf 
op doek, Rijksmuseum. (foto A. Hagen).

Femmy Otten, Koning Willem-Alexander Claus George Ferdinand van Amsberg (van Oranje-Nassau), olieverf op doek.

Emo Verkerk, Staatsieportret ten voeten uit, olieverf op 
doek. (Foto A. Hagen).



een spiegel, niet bij de winnaars zit. 
Of dat de glimlichtjes van gekleurd, 
transparant textiel die Berend Strik 
aanbracht op het gezicht van Wil-
lem-Alexander, niet in een voltooid 
portret zullen worden uitgewerkt. 
Of ook dat de bozige, wat op zijn 
hoede zijnde gezichtsuitdrukking 
die Hans Broek in een kleine olie-
verfschets vastlegde, niet in een 
monumentaal werk terug zal ko-
men. Maar binnen de beperking 
van de opdracht kunnen de geko-
zen kunstenaars excelleren. Otten 
laat daar al een glimp van zien in de 
tegenstelling tussen het beweeglijk 
weergegeven gezicht en het vlakke 
patroon daarachter (de stof van de 
zetel in de Ridderzaal bij de troon-
rede). Bij Van Dongen moeten we af-
wachten of ze (ditmaal op basis van 
eigen foto’s) iets van de spanning 
tussen formeel en informeel kan 
vastleggen en misschien zelfs wat 
van de romantische zwaarte kan 
verwerken, zoals in haar vrije werk. 
Ook bij Dijkstra is het afwachten of 
ze een moment kan vinden waarop 
het innerlijk van de jonge man en 
het uiterlijk als (niet zelf gekozen) 
boegbeeld een relatie aangaan. 
Juist de beperking van de opdracht, 
die niet vrijblijvend is, maakt de 
artistieke vrijheden die de kunste-
naars daarbinnen voor zichzelf ne-
men, bewonderenswaardig. Ook als 
ze dat op een subtiele manier doen, 
zonder trompetgeschal.

■ ‘Een nieuwe koning, een nieuw 
portret’ is t/m 15 april te zien in het 
Rijksmuseum. Info: www.rijksmuseum.nl

Mode is de nieuwe kunst

2013	was	het	jaar	van	Wim	Pijbes.	Niet	alleen	kreeg	hij	het	
Rijksmuseum	weer	aan	de	praat,	maar	hij	maakte	het	ook	tot	
een	hedendaagse,	spectaculaire	publiekstrekker.	Toch	was	het	
wonderlijk	om	hem	in	het	tv	programma	Opium	te	horen	zeg-
gen	dat	zijn	persoonlijk	hoogtepunt	betreffende	het	culturele	
aanbod	van	2013,	naast	Anouk,	de	tentoonstelling	Fashion 
World of Jean Paul Gaultier in	de	Rotterdamse	Kunsthal	was.	
Pijbes	uitte	bij	deze	gelegenheid	de	memorabele	oneliner:	
“Mode	wordt	de	nieuwe	kunst.”	Mode	en	kunst	komen,	
volgens	hem,	met	elkaar	overeen,	doordat	zij	een	tijdsbeeld	
tonen;	nu	‘kruipen	ze	naar	elkaar	toe’.	Is	Pijbes	met	één	been	
in	de	Kunsthal,	waarvan	hij	eerder	directeur	was,	blijven	han-
gen	of	zien	we	nu	‘des	Pudels	Kern’,	namelijk	dat	de	directeur	
van	het	meest	klassieke	museum	van	Nederland	meer	van	
popsongs	en	mode	dan	van	Rembrandt	houdt?
Een	dergelijke	‘moderne’	smaak	is	wel	te	verwachten	van	een	
echte	kunstmanager.	Diens	persoonlijke	voorkeuren	doen	er	
niet	zoveel	toe	bij	het	leiden	van	een	museum.	Hij	kan	met	
alle	‘kunst’	overweg	als	het	om	fondswerving,	organisatie	en	
het	lokken	van	een	groot	publiek	gaat.	En	hierbij	hoort	ook	het	
slordige	idee	dat	mode	de	nieuwe	kunst	wordt	of	al	is,	omdat	
beide	een	tijdsbeeld	tonen.	Want	welke	cultuuruiting	toont	nu	
geen	tijdsbeeld?	
Om	te	zien	wat	zo’n	oneliner	inhoudt,	kunnen	we	eerst	naar	de	
mode	kijken.	Binnen	dit	verzamelbegrip	kan	men	onder	andere	
kleding,	straatmode,	merkenfetisjisme,	pret	à	porter	en	haut	
couture	scharen.	Hoewel	tegenwoordig	ook	de	sociologische	
en	antropologische	aspecten	van	kleding/mode	in	kunstmusea	
getoond	worden,	zijn	het	vooral	de	extravagante,	ondraagbare	
ontwerpen	van	bijvoorbeeld	Azzedine	Alaïa	of	Martin	Margiela	
die	een	gooi	naar	het	etiket	kunst	doen.	Gevestigde	waarden	
van	de	hoge	kunst	vanaf	de	18de	eeuw,	zoals	het	genie	van	
de	maker	en	de	contemplatie	van	op	zich	nutteloze	zaken	door	
de	beschouwer,	worden	hier	door	de	mode	geclaimd	om	diens	
status	te	verhogen.	Maar	eigenlijk	past	dit	niet	bij	kleding/
mode.	Zij	is	van	oudsher	nuttig;	zij	moet	het	lichaam	van	de	
drager	beschermen	en	diens	identiteit	en	sociale	status	binnen	
de	maatschappij	vorm	geven.
Pijbes	gaat	het	om	die	‘hoge’	mode	die	hij	de	nieuwe	kunst	
noemt,	ondanks	dat	de	aan	de	kunst	ontleende	waarden	ervan	
meer	dan	twee	eeuwen	oud	zijn.	Aan	deze	‘onduidelijkheid’	is	
de	ontwikkeling	van	de	kunst	mede	schuldig.	Sinds	de	intrede	
van	het	Postmodernisme,	aan	het	einde	van	de	20ste	eeuw,	
kan	namelijk	alles	kunst	worden,	dus	ook	elementen	van	
de	straatmode	en	de	hoge	mode.	Binnen	de	hedendaagse,	
westerse	cultuur	is	er	een	sterke	toenadering	van	het	nutteloze	
en	het	nuttige	en	van	verschillende	uitingen	als	mode/design	
en	kunst.	Deze	cultuur	dreigt	dan	ook	een	soort	hutspot	te	
worden	voor	degenen	die	erin	opgaan	en	geen	moeite	doen	
om	over	de	karakters	en	functies	van	de	verschillende	vormen	
ervan	te	reflecteren.	Voor	wie	dat	wel	doet,	is	er	nog	steeds	
onderscheid	mogelijk.	Mode	is	een	belangrijk,	maar	blijvend	
aan	het	menselijk	lichaam	gebonden	onderdeel	van	de	cultuur.	
Kunst	en	mode	kunnen	elkaar	naderen	of	zelfs	van	elkaar	
gebruik	maken.	Maar	mode	verkrijgt	zo	niet	de	potentie	van	
kunst	om	zich	tegelijk	in	en	buiten	de	cultuur	te	bevinden.	
Daardoor	kan	kunst	ons	niet	alleen	een	tijdsbeeld	tonen	–	dat	
wat	er	is	–	maar	ook	echt	nieuwe	perspectieven	bieden.
De	uitspraak	van	Pijbes	komt	voort	uit	een	gebrek	aan	
onderscheidingsvermogen,	waartoe	onze	cultuur	maar	al	te	
gemakkelijk	aanleiding	geeft.	Daarom	wordt	zo’n	oneliner	
zonder	morren	geaccepteerd	en	kan	deze	zelfs	voor	‘visionair’	
worden	aangezien.	Maar	van	de	directeur	van	het	Rijksmuseum	
zou	toch	meer	reflectie	over	en	inzicht	in	de	ontwikkelingen	
van	de	cultuur	verwacht	mogen	worden.

Katalin	Herzog

Zie weblog http://kunstzaken.blogspot.com en weblog 

Beautifulworld, katalinherzog.tumblr.com.

kleine kunstirritaties

column
kleine kunstirritaties

Rineke Dijkstra, Schets staatsieportret Koning Willem-Alexander, inktjetprint.

Iris van Dongen, Schets staatsieportret, pastel, gouache en geperst houtskool op 
papier.
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CODA Museum laat zien hoe de aankopen telkens 
een reactie op het vorige sieraad zijn en elementen, 
vormen of materialen in het volgende sieraad 
voorspellen.

Als fotograaf heeft Keur vanaf het begin foto’s 
gemaakt van de sieraadmaker waarvan zij werk 
kocht. Keur: “Door het maken van de foto in het 
atelier van de kunstenaar kreeg ik ook meer 
contact met de kunstenaar. Dat is voor mij echt 
van toegevoegde waarde.” Naast het portret van de 
sieraadmaker maakt Keur ook altijd een zelfportret 
met het aangekochte halssieraad om. De foto 
laat zien hoe het sieraad er gedragen uitziet, hoe 
het op het lichaam valt en het geeft een idee van 
formaat. “Omdat ik de achtergrond vrijwel altijd 
een stedelijke omgeving laat zijn, wordt het sieraad 
minder pretentieus. Het zegt ‘dit sieraad kun je altijd 
dragen’. Van deze foto maak ik twee ansichtkaarten; 
een voor de kunstenaar, een voor mijzelf.” Deze 
ansichtkaarten zijn eveneens geïntegreerd in de 
tentoonstelling. 

Door het contact en de band met de kunstenaar 
heeft de verzameling voor Claartje Keur steeds meer 
betekenis gekregen. Haar verzameling is  daardoor 
uniek terwijl deze ook de ontwikkeling van het 
Nederlands sieraad in afgelopen dertig jaar laat zien.

■ De tentoonstelling Kettingreacties in CODA Museum is te 
zien tot en met 30 maart. Zie www.coda-apeldoorn.nl

beschouwt Keur het halssieraad ook een uitdaging 
voor zowel de maker als de drager. Hoe valt het op 
het lichaam? Wat doet het met je uitstraling?
Hoewel haar verzameling inmiddels uit ruim 
zeventig halssieraden bestaat, is verzamelen niet een 
vooropgezet doel geweest. “Ik heb wel heel bewust 
de keus gemaakt geld uit te geven aan sieraden maar 
dat komt in eerste instantie vooral voort uit interesse. 
Verzamelaar ben je op een gegeven moment; meestal 
als anderen je als zodanig omschrijven.” Het kopen 
van sieraden is een kwestie van smaak, voorkeur, 
persoonlijke contacten en natuurlijk budget. Keur 
heeft, naast belangstelling voor moderne kunst 
en fotografie, een voorliefde voor halssieraden 
van kunstenaars afgestudeerd aan de Nederlandse 
academies. Ook was de diversiteit van materiaal 
van belang. Keur: “Ik koop van zoveel mogelijk 
kunstenaars, in zoveel mogelijk verschillende 
(ongebruikelijke) materialen. Ik heb een afkeer 
van ‘dingen aan een draad’ en ook met goud heb 
ik niet veel.”  De tentoonstelling Kettingreacties in 

Claartje Keur begon haar sieradenverzameling met 
de aankoop van een broche van Sita Falkena bij 
galerie Ra in Amsterdam in 1983. Drie jaar later 
volgde een halssieraad en armband van Emmy van 
Leersum en in 1990 volgde de eerste grote aankoop 
van halssieraden. In 1998 bestond de collectie van 
Keur uit dertig halssieraden van gerenommeerde 
sieraadontwerpers. Inmiddels omvat de verzameling 
zeventig halssieraden van de bekendste kunstenaars 
en sieraadontwerpers. 

De belangstelling van Claartje Keur voor het 
halssieraad gaat terug naar haar studietijd (HTS, 
chemische techniek) toen zij een hanger van een 
smeedijzeren mannetje aan een ketting cadeau 
kreeg. Op moeilijke momenten bracht het hangertje 
in haar hand troost. Behalve een functie als talisman 

Kettingreacties
Sieraden en portretten van Claartje Keur

Wat in de jaren zeventig van de vorige eeuw begon met wat zilveren kettingen en hangertjes groeide uit 

tot een bijzondere collectie sieraden. Claartje Keur (1938) verzamelt al meer dan dertig jaar sieraden en 

heeft zich daarbij toegelegd op het halssieraad. CODA Museum toont tot en met 30 maart zeventig hals-

sieraden uit haar collectie. De tentoonstelling combineert deze halssieraden met de fotoportretten van de 

ontwerpers die Claartje Keur in de loop der jaren maakte.

Collier van Felieke van der Leest uit de verzameling van Claartje Keur.
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Jürgen Ebert stamt uit een familie van beeldhou-
wers. Na zijn opleiding aan de kunstacademie in 
München (1976-1982) streek de kunstenaar neer in 
Bocholt, vlakbij de Nederlandse grens, ter hoogte van 
Winterswijk en Aalten. Daar opende hij zijn atelier 
met galerieruimte en beeldentuin, die ook te bezoe-
ken zijn.

Unieke kunstbeleving
Intussen is deze plek tot ver over de landsgrenzen 
bekend en populair bij een grote groep kunstliefheb-
bers. Wie er eenmaal is geweest, weet waarom: want 

wie niet beter zou weten, kan niet geloven dat alle 
kunstwerken die er te zien zijn van een en dezelfde 
kunstenaar afkomstig zijn. In de expositieruimtes 
staan meer dan tweehonderd bronzen beelden vanaf 
1982 tot nu. Bezoekers zijn dan ook vaak verrast door 
de vele verschillende uitingsvormen en de uitzon-
derlijke kwaliteit van de sculpturen, die over de zes 
tentoonstellingsruimtes zijn verdeeld.
Ook in de inrichting van die zalen is Eberts gevoel 
voor esthetiek terug te zien. Er staan misschien heel 
veel objecten, maar alles oogt ruim. Dat komt niet 
alleen prettig over voor de bezoeker, het geeft ook 
aan dat Ebert ieder kunstwerk de nodige ruimte wil 
geven. Elk beeld krijgt daarmee de aandacht die het 
verdient.
Het is in ieder geval duidelijk, dat de beeldhouwer 
zich ook verdiept heeft in architectuur en het inrich-
ten van tentoonstellingen. Deze kennis en ervaring 
is mede af te lezen aan de inrichting van de beelden-
tuin, die aan Eberts galerie grenst. De tuin is op zo’n 
manier vormgegeven, dat de sculpturen een dialoog 
aangaan met hun omgeving. Door het samenspel 
van ruimte en object is de tuin een bijzondere plek 
geworden om de beelden te ervaren.
Voor Ebert is de communicatie tussen zijn beelden 
en hun architectonische omgeving zeer belangrijk. 
Dat is bijvoorbeeld te zien aan zijn kunstwerken voor 
de openbare ruimte. De beeldhouwer verdiept zich 
altijd intensief in de plaats, waar een kunstwerk 
van hem terechtkomt. Dit is nodig om het beeld een 
wisselwerking aan te laten gaan met zijn omgeving. 
Voorbeelden daarvan zijn de Glücksquelle (bron van 
geluk) in Dortmund, de Lebenskreis (levenscirkel) in 

Steinfurt, of de uit zeven levensgrote beelden be-
staande cyclus Geld im Wandel der Zeit die een brug 
vormt tussen de zestig meter van elkaar verwijderde 
ingangen van een geldinstituut in Brakel/Höxter.

Brons gieten: een virtuoos spel met een bijzondere techniek
Evenals vele voorgangers heeft Jürgen Ebert een 
voorkeur voor figuratieve, bronzen beelden. Wat is 
er zo bijzonder aan deze oude techniek, dat zij een 
hedendaagse kunstenaar nog steeds kan fascineren? 
Ebert weet in zijn bronzen sculpturen zijn onderwer-
pen een bijzondere zeggingskracht geven. In het ver-
fijnde materiaal kan de beeldhouwer een onderwerp 
zo vormgeven, dat er nieuwe zienswijzen ontstaan 

en we op een ander manier tegen dingen aankijken. 
Daarnaast bezit brons nu eenmaal het aura van eeu-
wigheid.
Ebert speelt echt met de baaierd aan mogelijkheden, 
die het brons gieten biedt. Van dichtbij verrassen de 
beelden met telkens nieuwe aanzichten: gladde par-
tijen en modelleringen met grote gebaren contras-
teren met wilde oppervlaktes, die bijna lijken open 
te breken. In de beelden is de creatieve kracht van 
de kunstenaar terug te zien; zijn overwegingen en 
zijn gevoelens. Ondertussen wekt het spel van licht 
en schaduw het oppervlak tot leven. Licht en donker 
benadrukken de onderliggende structuur van de 
sculpturen. Tegelijkertijd zorgt dit schaduwspel voor 
een voortdurend veranderende indruk, en dat maakt 
Eberts beelden juist zo aantrekkelijk.

Perfecte beheersing van het ambacht
Jürgen Ebert beheerst de techniek tot in de puntjes. 
Door dit vakmanschap lijken vormgeving en compo-
sitie van zijn beelden een vanzelfsprekendheid. Maar 
het ogenschijnlijke gemak verhult de intensieve ar-
beid van de kunstenaar in zijn atelier en zijn strijd 

De sculpturen van de beeldhouwer Jürgen Ebert

Een wereld vol gevoel en passie
Esthetiek, symboliek, het spelen met proportie en architectonische 

vormen, het samenspel van werkelijkheid en abstractie – welkom in 

de wereld van beeldhouwer Jürgen Ebert. Zijn sculpturen weerspiege-

len niet alleen zijn toewijding om de mens in zijn omgeving gestalte 

te geven, ze vormen vooral ook een uitdrukking van de kunstenaar 

zelf en diens gehele, artistieke wezen.



Maar de abstracte werken volgen heel duidelijk op 
eerdere beelden als Innovation, Liegender Torso (liggen-
de torso) of de meer architectonische serie Votiv (vo-
tief). In de reeds geabstraheerde sculptuur Innovation 
eindigt het hoofd in een krul. Deze vorm verandert 
in de twee Unendlichkeit-beelden in een zelfstandig en 
oneindig object. De kunstenaar zegt hier zelf over: 
“Die oneindige lus als belichaming van harmonie en 
balans weerspiegelt het onlosmakelijke verband tus-
sen het hier en nu en de ruimtelijke werkelijkheid 
om ons heen.”
Prof. Dr. Friedrich Loock, hoofd van het Institut für 
Kultur- und Medienmanagement in Hamburg, om-
schrijft het werk van Ebert als volgt: “De sculptu-
ren van Jürgen Ebert verenigen verbeeldingskracht, 
energie en nog een belangrijke en zeldzame gave van 
een beeldhouwer: het gevoel van menselijkheid en 
inlevingsvermogen.” 

■ Beeldhouwer Jürgen Ebert, Vardingholter Straße 30, 
46397 Bocholt. T +49-2871-37914. Open: wo, 1e, 3e zo vd 
mnd 14.30-17 en op afspr. 
Meer informatie op www.juergen-ebert.com

over elk detail. Zijn sculpturen zijn doortrokken van 
communicatie – al jaren een belangrijk thema in 
Eberts werk. Dit is bijvoorbeeld duidelijk te zien in 
zijn beeldengroepen, waarin de figuren contact met 
elkaar hebben en een relatie met elkaar aangaan. 
Deze thematiek, en de dynamische vormgeving, 
maken deze beeldhouwwerken zo actueel en heden-
daags.
Eberts vormingsdrang en zijn voortdurende zoek-
tocht naar de ideale vorm is goed terug te zien in 
zijn recente objecten Unendlichtkeit I en Unendlichkeit 
II (oneindigheid I en II). Op het eerste gezicht lijken 
deze beelden fremdkörper in het oeuvre van Ebert. 

kunstkrant maart/april 2014 pagina 13



pagina 14 kunstkrant maart/april 2014

-1Noordermiddenweg  2   Espel
www.galeriedepaardenstal.nl

facebook.com/galeriedepaardenstal

Openingstijden: do t/m za en de 1e, 3e en 5e zo v/d mnd van 13.30 – 17.00 uur

Beeldentuin Seizoen 2014

3 april t/m 15 juni 2014
Expositie Amazing

c e n t r u m e x
b e e l d e n p o
d e k u n s t s i
e m m e n t i e
ijst i jden,  z ichtbaar in het  landschap
geopark de hondsrug in beeld en gedicht

18.01
2 0 1 4
t / m
30.03
2 0 1 4

c e n t r u m e x
b e e l d e n p o
d e k u n s t s i
e m m e n t i e
fr inge
wouter ste lwagen - fotograf ische werken

25.01
2 0 1 4
t / m
06.04
2 0 1 4

c e n t r u m e x
b e e l d e n p o
d e k u n s t s i
e m m e n t i e
dazzle
henriëtte van 't hoog / wright & van 't hoog / michael wright

12.04
2 0 1 4
t / m
15.06
2 0 1 4

c e n t r u m e x
b e e l d e n p o
d e k u n s t s i
e m m e n t i e
nieuwe keramiek
keramisten noord-nederland

05.04
2 0 1 4
t / m
09.06
2 0 1 4

www.cbkemmen.nl

6 - 13 APRIL 2014 | CHASSEVELD BREDA

Kom naar ART BREDA en ontvang een 2e toegangsbewijs gratis 
bij inlevering van deze ingevulde bon.

Zondag 6  t/m zondag 13 april 2014. 
Dagelijks open van 11.00 – 19.00 uur.
Woensdag 9 april avondopenstelling tot 21.30 uur.

Naam:

Emailadres:

Ik ontvang graag de digitale nieuwsbrief over ART BREDA      ja/nee

GRATIS 2E TOEGANGSBEWIJS VOOR ART BREDA

Tentoonstellingen (inter)nationale kunst in het CBK

Kunstuitleen: Echte kunst aan de muur voor iedereen!

Kunst in de openbare ruimte in heel Drenthe.

www.cbkdrenthe.nl

CBK Drenthe 
in de nieuwe kolk

www.facebook.com/cbkdrenthe.nl
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seriële grafiek in 
vele technieken
[houtsneden, etsen, 
kopergravures, litho’s, 
linoleumsneden, 
zeefdrukken] foto’s en 
kunstboeken

26e duits-nederlandse 
grafiekbeurs

organisatie: Kreis Borken
 
www.tourismus-kreis-borken.de
www.borken.de

vrijdag 7 maart 2014
16.00 — 19.30 uur,
16.00 uur: Opening van de grafiekbeurs 

8 en 9 maart 2014
11.00 — 18.00 uur 

Stadshalle Vennehof
D-46325 Borken

Nederlandse en Duitse grafici, fotografen, 
galeriehouders en uitgeverijen tonen u een 
zeer gevarieerd aanbod aan.



Na een zeer succesvolle overzichtsexpositie in 1997 
is Slot Zeist trots om Cornelis Le Mair voor de tweede 
keer te mogen begroeten. Dit getalenteerde en veel-
zijdige natuurtalent heeft zich gespecialiseerd in 
verschillende disciplines binnen de schilderkunst. 
Hij laat zich daarbij met name inspireren door de 
grote Hollandse meesters uit de glorietijd van de 
17e eeuw. Tijdens deze expositie in Slot Zeist zul-
len meerdere genres uit zijn werk getoond worden 
waaronder stillevens, portretten en figuratieve schil-
derstukken. Ook de maquette van zijn fantasiepaleis 
Vanitas zal te zien zijn.
Cornelis Le Mair, in 1944 te Eindhoven geboren, be-
gon al op zeer jeugdige leeftijd te tekenen en te schil-
deren. In 1956, twaalf jaar oud, bezoekt hij samen 
met zijn vader de grote overzichtstentoonstelling 
van Rembrandt in het Rijksmuseum. De kennisma-
king met de topstukken van deze grootmeester uit 
de Gouden Eeuw vormde waarschijnlijk de aanzet en 
stimulans voor zijn latere werkwijze.
Na de middelbare school studeerde Le Mair eerst aan 
de Academie in Den Bosch, maar geen enkele leraar 
kon hem daar nog iets leren over verftechniek, ana-
tomie, perspectief en stofuitdrukking. Al snel stapte 

hij daarom over naar de Academie voor Schone Kun-
sten te Antwerpen. In 1968 studeerde hij cum laude 
af in portret- en figuur schilderen en vestigde zich als 
zelfstandig schilder in zijn geboortestad Eindhoven. 
Aanvankelijk werd hij ‘fijnschilder’ genoemd, maar 
gaandeweg werden zijn penseelstreken breder, ove-
rigens zonder het traditionele schildersambacht te 
verloochenen. Leidraad voor de schilderstijl van Le 
Mair zijn de topstukken van de oude meesters. In zijn 
werk zijn dan ook veel schilderkunstige elementen 
te vinden – waaronder compositie, licht- en schaduw-
werking, lichaamshouding- die hij aan hun oeuvre 
heeft ontleend.
Hierin sluit Le Mair volledig aan bij de kunstenaars-
mentaliteit van weleer. Ook in de schilderkunst van 
de Gouden Eeuw werd het overnemen van ander-
mans vondsten als de gewoonste zaak van de wereld
beschouwd. Hoewel zijn stijl en vakmanschap vaak 
worden vergeleken met illustere namen uit een 
roemrijk verleden, bezit zijn werk onmiskenbaar 
een geheel eigen identiteit. Opmerkelijk is verder 
zijn veelzijdigheid. Naast de uiteenlopende schilder-
genres die hij beheerst, waaronder portret, figuur, 
stilleven, landschap en marine, bespeelt hij ook een 
aantal –bij voorkeur zelfgebouwde- muziekinstru-
menten. Bovendien houdt hij zich graag bezig met 
architectuur en beeldhouwen en heeft hij artikelen 
gepubliceerd over verschillende aspecten van de 
ambachtelijke schilderkunst. Bekend is inmiddels 
ook de bijzondere wijze waarop hij zijn langgevel-
boerderij heeft vormgegeven. Alles wat hij van zijn 
verre reizen meebrengt geeft hij daarin een plaats. 
Als bezoeker krijg je het gevoel een sprookje uit 
duizend-en-één-nacht binnen te stappen. De laatste 
jaren legt Cornelis Le Mair zich toe op het bouwen 
van architectuurmodellen op schaal. Zijn fantasiepa-
leis Vanitas vormt in dat opzicht een hoogtepunt. Dit 
imaginaire en sprookjesachtige bouwwerk bestaat 
uit meerdere paviljoens met torentjes, alles in een 
overdadig en barok geheel. Alle kunstvormen – voor 
zover door Le Mair beoefend- komen hier als een Ge-
samtkunstwerk tot elkaar. Het geheel is het resultaat 
van een ongebreidelde fantasie, maar vormt tegelij-
kertijd een aanklacht tegen de zakelijke, functionele 
bouwstijl van onze tegenwoordige tijd.
Le Mair schildert ons een werkelijkheid voor ogen die 
terugvoert naar een “verloren Arcadië”; een wereld
door hemzelf bedacht en aanschouwelijk gemaakt, 
waarin wij als toeschouwers worden meegenomen. 
Zijn nieuwe overzichtstentoonstelling – die plaats-
vindt in het jubileumjaar “50 jaar tentoonstellingen 

in Slot Zeist”- zal daaraan onherroepelijk weer nieu-
we vergezichten en belevingen toevoegen.
Tijdens de expositieperiode zal op maandag een aan-
tal keren een arrangement worden verzorgd, waarbij 
Le Mair zelf aanwezig zal zijn om zijn werk toe te 
lichten. Deze arrangementen zullen plaatsvinden 
op maandag 3 en 10 februari en op maandag 24 en 
31 maart van 14.00 tot 16.30 uur. Voor deze arrange-
menten kunt u telefonisch reserveren op (030) 69 21 
704. De kosten voor een arrangement zijn € 19,50 per 
deelnemer.

Cornelis Le Mair, Het edele ambacht, t/m 6 april.

Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag:  11.00 - 17.00 uur
zaterdag en zondag  13.00 - 17.00 uur

Slot Zeist is rolstoeltoegankelijk.

Slot Zeist
Zinzendorflaan 1
3703 CE Zeist
T: 030- 69 21 704
www.slotzeist.com

Cornelis Le Mair • Het Edele Ambacht

Zelfportret 60 x 50 cm

Pronkstilleven, 75 x 60 cm

Van 6 tot en met 13 april vindt ART BREDA plaats, 
de inspirerende kunst- en antiekbeurs van het voor-
jaar, waar naast de top van oude kunst en antiek ook 
de nieuwste hedendaagse kunst en sieraden te zien 
en te koop zijn. Dit jaar is ART BREDA voor de eers-
te maal op het Chasséveld in Breda. De beurs is een 
voortzetting van de kunst- en antiekbeurs die de af-
gelopen vier jaar in Utrecht plaatsvond. Tijdens de 
vijfde editie in Breda richt de beurs zich niet alleen 
op Nederlands publiek en deelnemers, maar ook op 
bezoekers en deelnemers uit België.

Het gemeentebestuur van Breda verwelkomt het ini-
tiatief met open armen. Het Chasséveld is niet alleen 
vanwege de gunstige ligging een zeer geschikte loca-
tie, maar het is ook de plek waar van 1977 tot 1999 
in het Turfschip de befaamde Kunst- en Antiekbeurs 
Breda werd gehouden. ART BREDA vindt plaats in 
een speciaal voor dit doel gebouwd elf meter hoog 
paviljoen van 85 x 90 meter, dat een spectaculair 
bouwwerk vormt op het centraal in Breda gelegen 
Chasséveld.

Uitgewogen mix
Aan ART BREDA wordt 
deelgenomen door 
circa 90, met name Ne-
derlandse en Belgische 
kunst- en antiekhande-
laren en galerieën voor 
hedendaagse kunst. 
Het publiek wordt ge-
trakteerd op een uitge-
wogen mix van kunst 
en antiek uit alle cul-
turen en perioden. Be-
langrijke handelaren 
in oude schilderkunst, 
algemeen antiek, 20ste-
eeuws design, Chinese 
kunst, Art Deco en spe-
cialisten op het gebied 
van klokken, juwelen, 
prenten en nog veel 
meer verheugen zich 
erop hun collecties in 
Breda te presenteren. 
Ook de sectie moderne 
en hedendaagse kunst 
is zorgvuldig geselecteerd en bevat uitsluitend deel-
nemers van uitstekend niveau en reputatie. Gespeci-
aliseerde keurmeesters beoordelen alle ingebrachte 
voorwerpen voorafgaand aan de beurs op authentici-
teit, kwaliteit en oorspronkelijkheid.

Expositie met Breda’s Museum
In samenwerking met Breda’s Museum vindt op ART 
BREDA ook een kleine expositie plaats van de bij-
zondere papieren kostuumfiguren van de Belgische 
kunstenaar Isabelle de Borchgrave. Alle bezoekers 
van ART BREDA ontvangen een gratis toegangsbewijs 
voor de grote tentoonstelling van de Medici-collectie 
van Isabelle de Borchgrave die in Breda’s Museum te 
zien is van 8 maart t/m 15 juni. 

ART BREDA, zondag 6 t/m zondag 13 april op 
Chasséveld, Breda.
Open: dagelijks van 11.00 tot 19.00 uur; 
woensdag 9 april tot 21.30 uur.
Toegang: € 15,- , < 18 en > 65: € 10,-, kinderen onder 
begeleiding tot 12 jaar gratis. 
Meer informatie op www.artbreda.nl

ART BREDA  •  Kunst, antiek, design

Galerie Dom Arte presenteert op Art Breda onder meer werk 
van fotografe Margriet Smulders.

IJsvermaak van Petrus van Schendel, te zien bij Douwes Fine Art.
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www.museumdebuitenplaats.nl
t f5 ok ober 2013 t/m 9 ebruari 2014 

Appel,Corneille 
en tijdgenoten

in Museum
De Buitenplaats
te Eelde

MUSEUMK A ART GELDIG

“Dit jaar vier ik mijn 65ste verjaardag,” vertelt Agnes 
Raben. “Het bereiken van de pensioengerechtigde 
leeftijd is voor mij echter geen reden om te stoppen. 
Integendeel. Straks ben ik dankzij de AOW rijker dan 
ooit en kan ik extra in de galerie investeren. Dus 
waarom zou ik stoppen?”
Voor Agnes Raben is het runnen van een eigen ga-
lerie voor hedendaagse kunst een manier van leven 
geworden. Ze kan niet zonder. Haar bevlogenheid 
kent geen grenzen en daarmee houdt ze de galerie al 
twintig jaar op de been. Ondanks alle financiële hob-
bels heeft ze geen moment overwogen om ermee op 
te houden. “Tegenover de financiële obstakels staat 
de geestelijke rijkdom die alle moeite en problemen 
ruimschoots compenseert,” vertelt de galeriehoud-
ster. “Het laatste half jaar zie ik ook weer een voor-
zichtig opgaande lijn.” Deze constatering komt over-
een met de voorzichtig positieve tendensen die ook 
andere collega’s signaleren.
Toch geeft Agnes Raben volmondig toe dat ze nog 
steeds moet vechten voor het voortbestaan van haar 
galerie. “Vorig jaar werd ik toegelaten tot de Kunst-

Koopregeling van het Mondriaan Fonds. Dat zie 
ik als een erkenning. Maar een andere wens is nog 
niet in vervulling gegaan. Ik zou graag op een grote 
kunstbeurs willen staan. Echter, dat is voorlopig nog 
niet haalbaar. Ik ben een trouwe bezoeker van kunst-
beurzen. Dat is een ideale mogelijkheid om me te 
informeren en op de hoogte te blijven van nieuwe 
ontwikkelingen. Maar verder volg ik een eigen koers. 
Bij mijn galeriebeleid en in de keuzes die ik maak, 
laat ik me niet leiden door vluchtige trends. Ik ben 
vooral geïnteresseerd in de zoektocht van beeldende 
kunstenaars. Die zoektocht is in zekere zin tijdloos 
en overstijgt de trends.”

Allianties
De onmogelijkheid om op grote kunstbeurzen ver-

Bevlogenheid houdt galerie Agnes Raben al twintig jaar op de been

Lonkend toekomstperspectief in jubileumjaar
Dat de afgelopen vijf jaar voor veel galeriehouders dramatisch 

verliepen, is algemeen bekend. Velen sloten voorgoed de deuren. 

Het ledenbestand van de Nederlandse Galerie Associatie (NGA) 

halveerde, al waren tijdens de onlangs gehouden kunstbeurs Art 

Rotterdam voor het eerst sinds lang toch ook weer optimistische 

geluiden te horen. Galeriehoudster Agnes Raben behoorde niet tot 

de deelnemers aan Art Rotterdam of RAW. De nodige financiële mid-

delen ontbraken. Toch is de galerie, die gevestigd is in het Gelderse 

Vorden, succesvol. Dit jaar wordt het 20-jarig bestaan gevierd en er 

is sprake van een lonkend toekomstperspectief.

Door Wim van Der beek

Slauerhoff inspireert 
Noorderlicht 2014
Fotomanifestatie Noorderlicht vindt ko-
mend najaar zowel plaats in het Fries Muse-
um als in Singapore. Het thema is An ocean 
of possibilties. Daarmee richt Noorderlicht 
zich, geïnspireerd door de Friese schrijver 
Slauerhoff, op mensen wereldwijd die out of 
the box willen denken en op zoek gaan naar 
alternatieven. Fotografen kunnen zich tot 
30 maart aanmelden. Info: www.noorder-
licht.com

Galerie Op de Wind gaat
naar Lettele in Salland
Galerie Op de Wind verhuist komende zo-
mer van Westeremden naar Lettele, bij De-
venter. De eigenaren (kunsthistorica Hen-
riëtte Hogewind en boer/kunstliefhebber 
Harm Janssens) begonnen de galerie bijna 
drie jaar geleden in de voormalige koeien-
stal van hun gemengd melkveebedrijf. In 
het Salland beginnen ze een landbouwbe-
drijf. In het nieuwe Bouwhuis gaan ze weder-
om exposities en andere kunstactiviteiten 
organiseren. Eerst is t/m 31 maart in Weste-
remden nog de afsluitende groepstentoon-
stelling Wenden. Zie www.opdewind.nl

Prinsenhof Delft tijdelijk
dicht voor herinrichting
Museum Het Prinsenhof is t/m eind mei 
gesloten vanwege een complete herinrich-
ting van de vaste exposities. In de nieuwe 
opstelling laat het museum zien hoe Delfts 
Nederland eigenlijk is. Met verrassende en 
interactieve presentaties biedt Het Prinsen-
hof straks een podium voor Delftse helden 
van nationale én internationale betekenis, 
zoals Willem van Oranje en Delfts Blauw. 
Gedurende deze maanden zijn er wel ver-
schillende activiteiten. Zie www.prinsen-
hof-delft.nl

Tiende Keramiekgids 
van 25-jarig SKNN
De Stichting Keramisten Noord-Nederland 
bestaat 25 jaar en geeft dit jaar de tiende 
editie van haar Keramiekgids uit met werk 
van haar 103 leden. De gids wordt op 5 april 
om 15.30 uur gepresenteerd in het CBK in 
Emmen. Dat is tegelijk de start van een 
overzichtstentoonstelling van SKNN. Deze 
wordt geopend door Joseph Estié, kera-
miek-expert van o.a. Tussen kunst & kitsch. De 
expositie duur tot 9 juni.

De Paviljoens verhuizen 
naar Amersfoort
De gebouwen van voormalig Museum 
De Paviljoens in Almere verhuizen naar 
Amersfoort. Daar worden ze geïntegreerd 
in De Nieuwe Stad, een gebied in het cen-
trum dat herontwikkeld wordt. De Pavil-
joens werden gemaakt als tijdelijke exposi-
tieruimte voor de Documenta van 1992 in 
Kassel. Sinds 1994 deden ze dienst als mu-
seum in Almere. Dat moest afgelopen jaar 
sluiten, omdat de subsidie stopte.

KNSTNWS

Marianne Roodenburg, De Bank Zaandam 13.         

Frode Bolhuis, Goldfeet.
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betrokken. De vertaalslag van ruimtelijke ervaringen 
en persoonlijke bevindingen levert schilderkunst op 
met een bijna abstract voorkomen.
De beelden van Frode Bolhuis confronteren de kijker 
met de persoonlijke zoektocht van de kunstenaar 
naar zijn ware identiteit. Via persoonlijke herinne-
ringen, gevoelens, inzichten en waardeoordelen, 
fantasieën en ontdekkingen, verkenningen van het 
bewustzijn en het onderbewustzijn komt hij uit bij 
bezielde beelden waarin theorie en praktijk subtiel 
in elkaar overgaan.

Exposities galerie Agnes Raben, Vorden 
- Getekend, recente tekeningen van André de Jong, 

T/m 23 maart.
- Coen Vernooij (sculpturen) e.a., 6 april t/m 4 mei.
- Significant Scenes, Frode Bolhuis (beelden), Len-

neke van der Goot (tekeningen) en Marianne Rood-
enburg (schilderijen), 17 mei t/m 29 juni.

Info: www.galeries.nl/agnesraben 

tegenwoordigd te zijn, wordt door Raben gecompen-
seerd door allianties en samenwerkingsverbanden. 
“Ik werk veel samen met Fachhochschule Düsseldorf 
en binnen de eigen regio is deelname aan de Kunst-
10daagse van Bronckhorst een vast gegeven. Andere 
publiekstrekkers zijn de kunstzondagen in Vorden 
die vier keer per jaar gehouden worden. Helaas is 
het samenwerkingsproject ‘Kunst in Beeld’, waaraan 
professionele galeries uit Zutphen, Lochem en omge-
ving deelnamen, vorig jaar gestopt.”
Over gebrek aan belangstelling van kunstenaars-
zijde heeft Raben niet te klagen. “Het lukt me niet 
meer om aandacht te besteden aan iedereen die hier 
graag zou willen exposeren. Ik word letterlijk overla-
den met verzoeken voor exposities. In de beginjaren 
was dat anders, maar nu komt het niet meer voor 
dat kunstenaars die ik benader ‘nee’ verkopen. Soms 
moet ik met spijt vaststellen dat ik niet meer ieder-
een de aandacht kan geven die ik graag zou willen 
geven. Om de hoeveelheid werk nog enigszins be-
heersbaar te houden heb ik de openingstijden van de 
galerie teruggebracht van vijf naar vier dagen. Dat 
geeft me iets meer tijd en ruimte om zelf op pad te 
gaan en atelierbezoeken af te leggen.”

Crossovers
De viering van het jubileumjaar begint met een solo-
expositie van André de Jong (1945), die zich heeft 
toegelegd op het tekenen met houtskool, krijt en 
inkt. Hij vertaalt zijn fascinatie voor weerbarstige 
landschappen en voor het menselijk lichaam in teke-
ningen die gekenmerkt worden door een hoge mate 
van expressiviteit en eenvoud. Opvallend gegeven is 
dat De Jong crossovers tot stand brengt tussen beide 
inspiratiebronnen. Zo ontstaat een synthese tussen 
menselijk lichaam en landschap in tekeningen die 
het landschappelijke en het lichamelijke verbinden. 
Op zijn eigen, onnavolgbare wijze onderneemt de 
kunstenaar reizen door lichaam en landschap. Elke 
tekening is een uiting van bewondering en verwon-
dering over datgene wat hij tijdens zijn fysieke en 
artistieke expedities waarneemt. Verinnerlijking van 
waarnemingen en gewaarwordingen vormt de basis 
voor tekeningen die aansporen tot associaties en in-
tuïtieve ervaringen oproepen.
Na de solo van André de Jong volgt een tentoonstel-
ling met werk van onder anderen Coen Vernooij. 
Vernooij exposeert wandobjecten en staande sculp-
turen die opvallen door de open constructies. De af-
metingen van de wandsculpturen refereren aan die 
van een poppenkast. De staande sculpturen bezitten 
een menselijke maatvoering. De beelden laten zich 
het best omschrijven als lijnsculpturen of lineaire 
ruimtelijke tekeningen. Opmerkelijk is hun fragiele 
en eenvoudige uitstraling. Ze openbaren een bijzon-
dere vorm van dualiteit doordat ze zowel helder als 
complex zijn. Formele elementen versmelten met 
intuïtieve aspecten. De romanticus en gevoelsmens 
gaan een krachtmeting aan met de rationalist en 
constructivist.

Identiteit
In de derde tentoonstelling voor de zomermaanden 
schakelt Agnes Raben van een solo via een duo over 
naar een triopresentatie: Significant Scenes. Naast te-
keningen van Lenneke van der Goot zijn schilderijen 
van Marianne Roodenburg en beelden van Frode Bol-
huis te zien. In de schilderijen van Roodenburg staat 
fascinatie voor huizen, gebouwen en bouwsels cen-
traal. Onbeweeglijke ‘objecten’ die rust en stilstand 
openbaren, zijn beeldbepalend. Ook de elementen 
tijd, kleur en ruimte worden aan empirisch onder-
zoek onderworpen en in het beeldvormingsproces 

André de Jong, gemengde techniek.

Frode Bolhuis, Bird, Man staand en Who who knows me.
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Scheveningen

01.06.2014

Yubi Kirindongo
Rebel in Art & Soul
www.beeldenaanzee.nl

Deze tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door: Vertegenwoordiging Nederland in Curaçao, 

Stichting Yubi Kirindongo, Prins Bernhard Cultuurfonds – Fonds Ars Antilliani, Sculpture Club, 

BankGiro Loterij, Fugro, Estate May & Max Henriquez Curaçao, Familie Verboom, Astrid Duyff en 

Rene Roders, Anke en Jan Gulmans, Familie Vermeulen-Meiners, Fernando Gomez, Crowne Plaza 

Den Haag - Promenade, Advocatenkantoor van Eps, Kunneman van Doorne, Vrienden en Zaken-

vrienden van museum Beelden aan Zee en Jan des Bouvrie
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kijk voor meer informatie op www.opdewind.nl

Vierburenweg 11  •  9922 TE Westeremden 
T  (0596) 55 18 77  •  M  06 51 46 38 12

kunstgang OP DE WIND

1 maart tot en met 30 maart 2014

wenden
annet bakker • gertjan scholte-albers • guus 
slauerhoff• rudy lanjouw • onno broeksma •  
marcia krijgsman • leen kaldenberg • huib  
van der stelt • wianda keizer • jantine koppert  
• herbert nouwens • hans rikken • rob strick •  
barbara hoyng • marieke cordesius • merijn  
vrij • marchien cordes • bernard divendal •  
hans sas • zuyderwijk/vergouwe • ra van der  
hoek • anne wine • jos schoffelen • marleen  
felius • mar de hoog • marjanne sorgdrager • 
aart houtman • wim jonkman • jan bodde •  
jaap van den hoofdakker • jelis van dolderen
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Classical Modern and
Contemporary Art

13 – 16 March 2014

Karlsruhe Trade Fair Center
www.art-karlsruhe.de

KORTING
tegen inlevering van 

deze bon krijgt u  4,00 

korting op de entree bij

art Karlsruhe



Eén blik op de lijst van kunstenaars die te zien zijn 
op Art Karslruhe 2014 maakt al snel duidelijk dat het 
aanbod van de kunstbeurs zich dit jaar laat lezen 
als een overzicht van de moderne kunstgeschiede-
nis. De focus van Art Karlsruhe ligt op schilderijen 
en beeldhouwkunst, maar het spectrum strekt zich 
uit van expressionisme en nieuwe zakelijkheid, via 
de informelen, concrete kunst en pop art tot aan 
neo-expressionistische schilderkunst en de meest re-
cente hedendaagse kunst.

Zoals ieder jaar is binnen de klassiek-moderne kunst 
het expressionisme sterk vertegenwoordigd met uit-
zonderlijke werken. Welhaast rijp voor het museum 
is het aanbod van de galerieën Henze & Ketterer 
(Wichtrach/Bern) of Ludorff (Düsseldorf), met wer-
ken van Erich Heckel, Ernst Ludwig Kirchner, Max 

Pechstein en Karl Schmidt-Rottluff. Hoogstaande 
kunstwerken uit de nieuwe zakelijkheid worden ge-
toond door galerieën als Fischer Kunsthandel & Edi-
tionen (Berlijn), Hagemeier (Frankfurt am Main) of 
Michael Hasenclever (München).
Verschillende galerieën presenteren werk van Willi 
Baumeister, aan wie Kunstmuseum Stuttgart vanaf 
maart een tentoonstelling wijdt. Galerie Schlichten-
maier (Grafenau) toont een belangrijke collectie van 
deze ‘Stuttgarter meester van de abstracte schilder-
kunst’, terwijl ook Draheim (Wiesbaden), Valentin 
(Stuttgart) en Zellermayer (Berlijn) Willi Baumeister 
in hun selectie hebben.

Experts
Exploderende vormen en abstracte structuren, ont-
staan   uit spontane gebaren – dat zijn de karakteristie-
ken van de informele kunst, een ander zwaartepunt 
van Art Karlsruhe. Galeristen als Hans Maulberger 
(München) of Georg Nothelfer (Berlijn) zijn experts 
op dit gebied. Beiden hebben naast werken van Emil 
Schumacher , K.R.H. Sonderborg en Fred Thieler ook 
werk van Karl Otto Götz. Götz is in februari juist hon-
derd geworden en de Neue Nationalgalerie in Berlijn 
eert hem tot in maart met een grote overzichtsten-
toonstelling.

Ook liefhebbers van de Zero-beweging komen in 
Karlsruhe aan hun trekken, bijvoorbeeld bij galerie 
Am Lindenplatz (Vaduz) of bij Koch (Hannover). Con-
crete kunst is aanwezig bij galerieën als Lahumière 
(Parijs), met Günter Fruhtrunk en Victor Vasarely, 
of bij Dorothea van der Koelen (Mainz/Venetië) met 
François Morellet. Bewonderaars van neo-expressi-
onistische schilderkunst kunnen terecht bij meer-
dere standhouders op Art Karlsruhe 2014. Markus 
Lipertz is te vinden bij kunsthandel Osper (Keulen), 
Sven Purrmann (Grefrath) en Art Edition-Fils (Düssel-
dorf); Bernd Koberling bij Poll (Berlijn) en Cornelis-
sen (Wiesbaden), en Bernd Zimmer, die rond 1980 als 
een van de ‘Neue Wilden’ in de schijnwerpers stond, 
staat zowel bij Planparallelle (Übersees) als bij Ro-
ther & Winter (Wiesbaden) en Fetzer (Sontheim a.d. 
Brenz) op de lijst met kunstenaars.
De meest recente kunst is op Art Karlsruhe zoals al-
tijd geconcentreerd in de DM-arena, waar galerieën 
als Sybille Nutt (Dresden), Eva Meyer (Parijs) en de 
Oca Gallery Berlin op de afdeling ‘Hedendaagse 
Kunst’ atelierverse werken presenteren en de kunst-

verzamelaars de mogelijkheid geven nieuw talent te 
ontdekken.
In totaal zijn er op Art Karlsruhe zo’n 220 galerieën 
en andere instellingen, en worden er werken gepre-
senteerd van onder anderen Picasso en Picabia. De 
kunstbeurs is van 13 t/m 16 maart in de Messe Karls-
ruhe aan de Messeallee 1. 
Meer informatie op www.art-karlsruhe.de

Van expressionisme tot 
hedendaagse kunst

Art Karlsruhe 2014

Museum Hilversum 
platform mediakunst

onDerWeg

Rosemarie van Anke Eilergerhard, bij de Jîrg Heitsch Galerie 
uit München.

In Museum Hilversum is eind januari een etage in gebruik genomen met vernieuwende videokunst. Dat ging ge-
paard met de opening van de expositie Oh My God. Dit is een maandelijks wisselende tentoonstelling over spirituali-
teit en geloven in het Gooi. In samenwerking met stichting LIMA wordt werk vertoond van bekende kunstenaars en 
filmmakers, maar ook 
van jong talent. “Een 
bijzonder inspirerende 
mix”, aldus Stef van 
Breugel, directeur van 
het museum. “Oh My 
God nodigt je uit om je 
te verliezen in de mooi-
ste videokunst over reli-
gie en spiritualiteit.”
Museum Hilversum is 
sinds kort het platform 
voor artistieke me-
diakunst. Aanleiding 
voor het thema is het 
vertrek van de Zusters 
Augustinessen van Sint 
Monica uit het klooster 
De Stad Gods in Hil-
versum. De expositie 
duurt tot 1 juli.

Zelfportret van Conrad FelixmÅller, bij Fischer Kunsthandel 
uit Berlijn.

Verrast

Geachte heer, mevrouw,

Onlangs pikte ik het januari/februarinummer van de 
Kunstkrant mee. Ik kende het niet goed. Verrast was ik over 
de kwaliteit. Niet alleen van de beschreven beeldende kun-
stenaars en hun werk, maar ook journalistiek gezien. Met 
name de artikelen van Wim van der Beek spreken me aan.

Claudia Hoogveld, kunstenaar/publiciste, 8 januari 2014

Van de redactie: Veel dank voor uw complimenteuze reac-
tie op de KunstKrant.

Bent u ook iedere keer verrast door de KunstKrant? Haal 
hem bij de galerie of het museum bij u in de buurt. Maar: 
op is op. Voor 18 euro per jaar kunt u de KunstKrant ook 
thuis laten bezorgen. Bovendien maakt u dan kans op een 
ets van Reinder Homan, die telkens wordt verloot onder de 
abonnees. 
Zie de bon in deze krant, of kijk op www.kunstkrant.com

Werk van Willi Baumeister is onder meer te zien bij galerie 
Ludorff uit Düsseldorf.

BRVN
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DAANOE – URBAN EXPLORER

Hoe moeilijk is het om toegang te krijgen tot een bepaalde 
locatie? 
Die toegang is er in de meeste gevallen niet, maar 
dat maakt mijn gedrevenheid om op pad te gaan 
er niet minder op. Vaak zijn terreinen afgezet met 
hekken en is het een kwestie van fanatiek klimmen 
en klauteren om rond een gebouw te kunnen 
lopen of binnen te komen. Soms word ik betrapt en 
weggestuurd. Die spanning maakt overigens deel uit 
van mijn passie voor dit genre binnen de fotografie. 

Het genre Urban Exploring, wat is dat precies, en waarom 
heb je hiervoor gekozen?
Dat is een term die gepaard gaat met het verkennen 
van verlaten en over het algemeen verboden 
plekken. Ik heb ontdekt dat ik verlatenheid en 

verval ongelofelijk mooi vind. En de combinatie 
van het vastleggen van deze schoonheid en de 
spanning die het met zich meebrengt, maakt het 
voor mij zo boeiend. Iedere minuut van het proces 
vind ik interessant: de voorbereiding, het reizen, de 
climax van het zien van het bouwwerk of object, het 
fotograferen en natuurlijk om het uiteindelijk te 
delen met het publiek.
Bij een vriend die een ontwerpbureau heeft, heb 
ik mijn eerste foto’s op twee meter groot formaat 
afgedrukt. Deze werden opgemerkt door een 
galerie die ze graag wilde tonen. Momenteel word 
ik vertegenwoordigd door MORREN GALLERIES. Het 
publiek is enthousiast en koopt mijn werk aan. En ik 
exposeer ook wereldwijd. Mijn eerste fotoboek is ook 
onlangs uitgekomen en een tweede is in productie.

Waar en hoe vind je zulke bijzondere en mooie locaties?
Het vinden van dit soort locaties is het moeilijkste 
van deze verslaving. Eigenlijk ben ik continu hiermee 
bezig. Veel zoeken op Google, heel veel zoeken 
op Google Earth en Street View. Een netwerk is 
trouwens ook erg belangrijk. Verder is het ook 
gewoon veel reizen en goed om je heen kijken. Het 
is voor mij onmogelijk geworden om in een auto te 
zitten zonder het gebied te scannen op een verlaten 
gebouw of een vervallen fabriek. 
Als ik via internet een aantal locaties in een bepaalde 
regio gevonden heb, ga ik kijken of ze echt verlaten 
zijn en vervolgens is het puzzelen hoe er binnen te 
komen. Soms loop ik gewoon via de voordeur naar 
binnen, maar dikwijls is het spectaculair en kom ik 
binnen via het dak, een tunnel of het riool.
Ik wilde laatst een foto maken van een onafgemaakte 
ondergrondse metrotunnel, maar om er te komen 
moest ik via een in gebruik zijnde metrotunnel 
lopen. Tussen de twee rijdende metro’s in had ik 
net genoeg tijd om rennend op de bewuste locatie 
te komen. In Frankrijk probeerde ik een dichtgelast 
oud theater binnen te komen. De enige toegang 
leek een diepe put in de tuin, waarin ik met mijn 
vier meter lange ladder ben afgedaald en dwaalde 
tot ik een trap ontdekte. Zoals ik hoopte was het een 
ondergrondse toegang tot het theater en even later 
stond ik oog in oog met een geweldig mooi interieur. 
Het is bij dergelijke acties wel belangrijk nooit alleen 
te gaan.

Je komt dus regelmatig in gevaarlijke 
situaties terecht?
Zeker, dat is onlosmakelijk met dit 
werk verbonden. De meeste locaties 
zijn afgesloten voor het publiek, juist 
omdat ze gevaarlijk zijn. Je kunt door 
een vloer zakken, er kunnen plafonds 
naar beneden komen. Spannende 
verhalen heb ik ook genoeg. Verstopt 
zitten in een kast, terwijl de beheerder 
je in dezelfde kamer aan het zoeken 
is, of net kunnen ontkomen aan de 
politie, wat niet altijd lukt. 

Zijn er specifieke landen waar veel van 
dergelijke locaties van vergane glorie zijn?
In Nederland worden verlaten 
gebouwen meestal snel leeggehaald 
dan wel platgegooid. Gelukkig is 

dat niet overal het geval. Binnen Europa vind ik 
regelmatig mooie locaties en interieurs, en vaak 
met een emotioneel decor. Boerderijen die al vele 
jaren verlaten zijn, maar waar de soep nog op tafel 
staat, de onderbroeken nog in de kast liggen en de 
familiefoto’s nog op de schouw staan. Oude verlaten 
ziekenhuizen waar ordners met patiëntgegevens 
nog in lades liggen en de verouderde apparatuur nog 
aanwezig is. Of compleet vervallen kerken waar de 
kelders vol staan met doodskisten met skeletten. 

Vergt deze vorm van fotografie een bepaalde techniek?
Omdat de plekken waar ik fotografeer verlaten en 
verboden zijn, is hier geen verlichting aanwezig. 
Flitsen en gebruik van lampen is ook onmogelijk, 
omdat men buiten niet mag zien dat ik binnen 
ben. Door deze slechte lichtomstandigheden zijn de 
contrastverschillen zo enorm dat de camera ze vaak 
niet kan vastleggen. Of de kamer is te donker, of de 
raamopening is overbelicht. Ik maak daarom gebruik 
van de zogenaamde HDR-techniek. Dat betekent 
dat ik meestal vijf exact dezelfde foto�s maak met 
verschillende belichtingen. In de donkerste foto is 
het raam goed belicht en in de lichtste foto is de 
kamer goed belicht. Deze foto’s voeg ik later met de 
computer samen tot één foto, waarbij de belichting 
in balans is. Een dergelijk foto komt dichter bij de 
realiteit dan een enkele foto, omdat de ogen de 
contrastverschillen wel kunnen zien.

Wat trekt je zo aan in verval en verlatenheid?
Verval van gebouwen en objecten prikkelt mijn 
verbeelding! Er is op een bepaalde plek geleefd, er 
hebben zich zaken afgespeeld, er is geschiedenis 
geschreven. Soms ben ik op een mooie locatie 
helemaal niet bezig met de foto zelf, maar geniet ik 
puur van de schoonheid die verval zo vaak met zich 
mee brengt.

■ DAANOE | bij Morpho Utrecht |  van 6 april – 25 mei bij 
Morren Galleries in Amsterdam | Prinsengracht 572 in 
Amsterdam | www.morrengalleries.nl | 
karin@morrengalleries.nl

German Hospital | diverse afmetingen | foto op dibond.

Ancient History | diverse afmetingen | foto op dibond.

Daan Oude Elferink of Daanoe (1978) kocht zijn eerste camera in 2009. 

Als kunstenaar is hij autodidact. Fotografie is puur vanuit een persoon-

lijke passie ontstaan en daarbij was zijn technische achtergrond moge-

lijk een goede ondersteuning. Het moment van openbaring ontstond, 

toen hij op het internet een foto van een verlaten fort aantrof. De foto 

raakte hem zo dat hij koortsachtig op zoek ging naar de locatie van het 

gebouw. Zijn zoektocht eindigde in België. Toen hij uiteindelijk voor 

het imposante gebouw stond, besloot hij zich niet te laten hinderen 

door de afrastering, klom over het hek en zette zijn speurtocht bin-

nen voort. En opeens stond hij voor een prachtige monumentale trap 

met luie treden waarop de geschiedenis haar sporen had nagelaten. 

Daanoe wist wat zijn roeping zou worden. Vanaf dat moment bestaat 

zijn leven nog hoofdzakelijk uit het met overgave zoeken naar plekken 

waar de vergankelijkheid de ruimte krijgt om in verstilling te bestaan. 

In vergeten hoeken van Europa, daar waar de tijd is stilgezet, stelt 

Daanoe zijn camera op. Onder vaak moeilijke omstandigheden maar 

met hartstocht en gedrevenheid maakt hij de ultieme foto.

Door karin van Der beek – amsterDam

Tunes of Decay | diverse afmetingen | foto op dibond.
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Alle schilderkunst was aanvankelijk nieuw voor 
Gertjan Scholte-Albers. In de veenkoloniën van 
noordoost Drenthe, de dorpen waar hij opgroeide, 
hadden de mensen weinig weet van schilders als 
Rembrandt of Leonardo da Vinci, laat staan van de 
vele kunststromingen die de schilderkunst rijk is. 
Hij kwam dus als een volledige leek in aanraking 
met kunst. Na de Grafische school in Groningen, 
koos Scholte-Albers voor de School voor Toegepaste 
Vormgeving te Almelo, waar hij het schilderen 
ontdekte. Door zijn felle kleurgebruik raakte Scholte 
Albers geïnteresseerd in het expressionisme van 
de Duitse kunstenaarsbeweging Die Brücke en ook 
in het werk van de Vlaamse expressionisten. Zijn 
definitie van expressie is: datgene wat binnenin 
je leeft tot uitdrukking te brengen. Maar hij wil 
niet in een hokje worden geplaatst. ‘Uiteindelijk 
hebben mijn schilderijen wel raakvlakken met 
het expressionisme. Een paar jaar geleden werd 
ik weleens de expressionistische impressionist 
genoemd.’

Techniek
Scholte Albers werkt heel divers in verschillende 
diktes, nat-in-nat transparant. Kwaststreken in de 
pasteuze verf zijn goed zichtbaar, en als ondergrond 
laat hij de natte verf over het doek naar beneden 
druipen. Met dikke klodders olieverf, spetters, 
druppen en dunne transparante verflagen schildert 
hij soms wild en vluchtig en dan weer beheerst en 
geconcentreerd. ‘Ik gebruik kwasten, penselen, 
stokjes en paletmessen en zelfs mijn vingers! Een 
schilderij moet leven, de natuur moet voelbaar 
worden.’

Kleur
Inderdaad, het hevige kleurgebruik is het eerste 
wat opvalt in het werk van Scholte-Albers, maar 
wanneer je de schilderijen beter bekijkt, zijn ook 
het handschrift en de textuur sterke elementen. 
Toch is kleur voor Scholte-Albers misschien wel het 
belangrijkste beeldende middel, want daarmee kan 
hij zijn gevoelens het best benadrukken. ‘Kleuren 
moeten in harmonie met elkaar zijn, maar niet altijd 

met de natuur als voorbeeld. Ik heb ontdekt dat als 
je de waarneembare kleuren in het bos omdraait, 
met behulp van een negatieve kleurencirkel, de 
harmonie toch gehandhaafd blijft.’ Naast het 
expressionistische werk van grote internationale 
namen zijn het de kunstenaars van de Groningse 
kunstkring De Ploeg die Scholte-Albers inspireren: 
‘Ploeglid Jan Wiegers bijvoorbeeld was vanwege 
gezondheidsredenen in Davos en werkte samen 
met de Duitse expressionisten. Waarschijnlijk heeft 
Wiegers er voor gezorgd dat ook andere Ploegleden 
hun kleurenpalet opwaardeerden met kleuren 
rechtstreeks uit de tube’.

Natuur 
Scholte-Albers woont in Winsum. De voornaamste 
reden voor hem om zich in het noorden te vestigen 
is dat er nog genoeg ruimte is om ongehinderd te 
kunnen werken. ‘Een groter privéatelier is niet in 
te denken. Het noordelijke landschap is weids en 
uitgestrekt , de lucht en de horizon zijn enorm. Je voelt 
je heel klein als je er middenin staat. Dit landschap 
schilder ik graag op langgerekte horizontale doeken. 
Op dit formaat kan ik de geploegde voren, wegen 
en sloten mooi naar één verdwijnpunt laten lopen. 
Overigens, je kan het landschap niet als een foto 
schilderen, omdat alles voortdurend varieert. Als ik 
de lucht af heb, is deze inmiddels een aantal keren 
veranderd. In feite maak je een dagopname van de 
plek die je schildert.  Het landschap is voortdurend 
aan verandering onderhevig: de volgende dag kan 
het regenen, bewolkt of juist heel zonnig zijn. Het 
werk moet daarom in één dag af zijn.’ 
Tijdens het schilderen in eenzaamheid beleeft 
Scholte-Albers verwondering en rust! ‘Lucht, licht, 
ruimte, neerslag, wind, zon, geur, seizoenen, tem-
peratuur; er zijn veel elementen die mijn manier van 
werken beïnvloeden. Bij kou schilder ik anders dan 
bij een aangenaam zonnetje of een hete zomerdag. 
Buiten kom ik in een andere stemming en denk ik 
niet bewust na, maar ik laat mij leiden door wat 
mijn ogen zien en de kwast doet zelf zijn werk. Het 
gaat mij in mijn schilderijen voornamelijk om de 
schoonheid van de natuur, zoals die van oorsprong 
is bedoeld.’ 

■ Gertjan Scholte-Albers |  van 6 april – 25 mei | 
Morren Galleries Amsterdam | Prinsengracht 572 in 
Amsterdam | www.morrengalleries.nl | 
karin@morrengalleries.nl

GERTJAN SCHOLTE-ALBERS
De Natuur als Atelier

Geen andere kunstenaar bij MORREN GALLERIES heeft zo’n intensieve 

uitwisseling met de natuur als Gertjan Scholte-Albers. Gertjan 

Scholte-Albers is een plein-air schilder pur sang! Een kunstenaar die 

weer en wind trotseert en op zijn fietskar op zoek gaat naar unieke 

plekjes in het Groningse landschap. Intuïtief laat hij de omgeving 

op zich inwerken en in felgekleurde pasteuze toetsen vertaalt hij de 

atmosfeer van het landschap op zijn doek. Zijn schilderijen prikkelen 

onze zintuigen: grillige en kleurrijke takken, ijle boomformaties met 

een spirituele lading of uitgestrekte poldergezichten à la Haagse 

School. De kunstenaar zelf is zwijgzaam en schildert buiten achter 

zijn zelfgemaakte ezel, gehuld in  postbodejassen en meerdere 

broeken. 

Karin van der BeeK – amsterdam

B-put-manipulatie | 120x160 cm | olieverf op doek

lw-bosje-winter | 100x140 | olieverf op doek.
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VAN DER LINDE
KUNSTSCHILDERS
MATERIALEN
ART SUPPLIES

alle materialen voor de beeldende kunst 

voor de meesters van 
vandaag en morgen
scherpe prijzen, interessante kortingen

kom naar de winkel in Amsterdam
Rozengracht 36-38, 1016 NC Amsterdam | T 020-62 42 791

bezoek de groothandel in Weesp
Flevolaan 60 C, 1382 JZ Weesp | T 0294-415150

of ga naar de webshop
www.vanderlindewebshop.com

Museumplein 2  9203 DD  Drachten
[t] (0512) 51 56 47
www.museumdrachten.nl
openingstijden:
di t/m zo 11-17 uur 
feestdagen 11-17 uur
maandag gesloten

RINSEMA
VLEUGEL

meer dan 100 werken in de
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Een expositie van Ahmet Güneştekin werd onlangs 
getoond in de beroemde Marlborough Gallery in 
New York, wat in de kunstwereld betekent dat je bij 
de internationale top behoort. Toen Mark Peet Visser 
de kunstenaar tegen het lijf liep op een kunstbeurs 
in Turkije raakte het duo in gesprek. “Een gesprek 
met handen en voeten, aangezien Ahmet geen 
Engels spreekt”, aldus Mark Peet Visser. Niet lang 
daarna bracht de kunstenaar een bezoek aan de 
indrukwekkende galerie van Mark Peet Visser in 
Den Bosch en mocht Mark Peet Visser Gallery een 
solotentoonstelling organiseren, Istanbul Contem-
porary. Volgens Mark Peet Visser ‘een unieke kans in 
een klein kunstland als Nederland’. 

Mystieke abstractie
Voor Ahmet Güneştekin waren tekenen en schilderen 
zijn leven lang al manieren om zijn gevoelens te 
uiten. Hij groeide op in een zeer conservatief milieu 
waarin figuratieve kunst vanwege de Islamitische 
ban niet toegestaan was. Zijn familie steunde hem 

echter bij het ontwikkelen van zijn talent. Als jongen 
schilderde Ahmet zoveel dat er niet voldoende papier 
was, waarop zijn vader bij nabijgelegen werkplaatsen 
oude cementzakken opduikelde die als papier konden 
dienen. De kleden en kunst die hij om zich heen zag 
als kind inspireerden zijn werk, aangevuld door de 
verhalen van zijn geliefde Armenische oma die haar 
familie verloor tijdens de eerste wereldoorlog. Zijn 
gekozen vorm van kunst, mystieke abstractie,  is 
voor hem een manier om als individu om te gaan 
met de moderne maatschappij. Sociale thema’s zoals 
religies, oorlogen en gewelddaden tegen de mensheid 
zijn de steeds terugkerende thema’s van het werk 
van Güneştekin, gecombineerd met Anatolische en 
Mesopotamische volkslegendes. Typerend voor zijn 
werk is het harmonieuze gebruik van kleur, de zeer 
fijne belijning en zijn handtekening in de vorm van 
de zon.  

Tijdelijk alleen Güneştekin
Tijdens de  expositie van Ahmet Güneştekin zullen 
tijdelijk geen andere werken te zien zijn, Mark Peet 
Visser acht de kunstenaar van een dusdanig belang 
dat de gehele galerie wordt benut voor Istanbul Con-
temporary.

Istanbul Contemporary by Mark Peet Visser Gallery
Te bezoeken vanaf: 24 april t/m 18 mei 2014 
Openingstijden: Donderdag van 12:00 tot 
 18:00 uur en op afspraak
 Vrijdag t/m zondag 12:00 tot 
 19:30 uur en op afspraak
Locatie:  Bastion Vught 35 (aan het
 Wilhelminaplein), 
 ‘s Hertogenbosch
Website:  www.markpeetvisser.com

Mark Peet Visser toont Turkse schilder van wereldklasse
Istanbul Contemporary expositie in Den Bosch

Van absolute wereldklasse, dat is de Turkse kunstschilder 

Ahmet Güneştekin. Het mag dan ook uniek genoemd worden 

dat Mark Peet Visser Gallery in Den Bosch het voor elkaar 

heeft gekregen om een solotentoonstelling van deze mystiek 

abstracte kunstenaar te kunnen laten zien. De expositie 

Istanbul Contemporary zal geopend worden door de Turkse 

ambassadeur Sadik Arslan en zal te zien zijn van 24 april tot 

en met 18 mei. 

Mark Peet Visser Gallery is een internationaal ope-
rerende galerie voor hedendaagse kunst en vertegen-
woordigt zowel jonge als (internationaal) gerenom-
meerde kunstenaars in de disciplines schilderkunst, 
beeldhouwkunst en fotografie. 
Naast hedendaagse kunstenaars zoals Hans Chris-
tian Berg, Michael Laube, Eric Liot, Etienne Viard, 
Christiaan Lieverse, Kobe en Willem van Veldhui-
zen zijn ook kunstenaars uit de COBRA groep ver-
tegenwoordigd.



pagina 24 kunstkrant maart/april 2014

12 t/m 27 april 2014

Geopend op zaterdag, zondag en paasmaandag van 13.00 tot 17.00 uur.  
Tevens op afspraak.

Kapelstraat 2A

www.marcelduran.nl mail@marcelduran.nl 050 5778101

M A R C E L
D U R A N

Kloosterkerk, Thesinge
S c h i l d e r  S t r e k e n

15.03 — 17.08.2014

Textiel in kunst & vormgeving

NIEMEIJER FONDS

Afb: Julie Cockburn, Looby, 2014  

Oudestraat 133 | 8261 CK | Kampen | 038 331 73 61 | www.stedelijkmuseumkampen.nl

IJsselkade 1 | 8261 AB | Kampen | 038 331 73 61 | www.stedelijkmuseumkampen.nl

IJsselkade 33 | 8261 AC | Kampen | 038 331 73 61 | www.stedelijkmuseumkampen.nl

KoornmarktspoortKampen

GemeentelijkeExpositieruimteKampen

Van 29 maart t/m 15 juni 2014 wordt in 
het Stedelijk Museum Kampen

de Koornmarktspoort Kampen en
de Gemeentelijke Expositieruimte Kampen 

een gezamenlijk expositie gehouden onder de titel 

Aan het water 

Expositie
de Middeleeuwen

van Helmantel

permanent in
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kunstkrabbels

Voor	 de	 27e	 keer	 komen	grafi	ekkunstenaars	 en	 grafi	ekliefhebbers	 uit	
heel	Duitsland	en	Nederland	bijeen	in	het	eerste	weekend	van	maart	in	
Borken.	Van	vrijdag	7	maart	t/m	zondag	9	maart	vindt	in	de	Stadthalle	

Vennehof	de	Duits-Nederlandse	grafi	ekbeurs	plaats.	De	organisatoren,	stad	
en	Kreis	Borken,	verwachten	meer	dan	50	kunstenaars.	Eind	december	heeft	
een	jury	van	experts	uit	een	groot	aantal	inzendingen	de	exposanten	voor	
dit	jaar	gekozen.	Burgemeester	Rolf	Lührmann	zal	de	grafi	ekbeurs	vrijdag	om	
16.00	uur	openen.
De	 exposanten	 presenteren	 het	 gehele	 palet	 van	 seriële	 druktechnieken,	
zoals	 houtsneden,	 etsen,	 kopersneden,	 lithografi	eën,	 linoleumsneden	 en	
zeefdrukken.	 Vertegenwoordigd	 zijn	 ook	 enkele	 fotografen,	 galerieën	 en	
antiquariaten.	Onder	hen	zijn	de	Kunstverein	Borken,	Artline	und	Mehr,	de	
Bielfelder	Druckgrafi	k	van	professor	Jochen	Geilen,	de	Stiftung	des	Künstler-
dorfes	Schöppingen	en	kunststudenten	uit	Bochum,	Enschede	en	Osnabrück.	
De	groep	van	de	universiteit	Osnabrück	geeft	zaterdag	en	zondag	om	12.00,	
14.00	en	16.00	uur	een	inzicht	in	de	grafi	sche	druktechnieken.

De	organisatoren	van	de	grafi	ekbeurs	verheugen	zich	dit	jaar	opnieuw	over	de	
zeer	grote	respons	van	kunstenaars,	die	solliciteerden	om	deel	te	nemen.	De	
uitgekozen	exposanten	komen	onder	andere	uit	Berlijn,	Düsseldorf,	Hamburg,	
Leipzig,	 Amsterdam,	Den	Haag	 en	 Rotterdam.	 Uit	 het	Münsterland	 komen	
onder	anderen	Annkathrin	Dahlhaus	(Reken),	Mari	Girkelidse,	Simone	Jänke,	
Peter	Kirschner	en	Anastasiya	Nestrova	(Münster),	Rolf	Löhrmann	(Rheine),	
Klaus	Trawny	(Senden)	en	Christina	Sauer	(Ibbenbüren).	Van	Niederrhein	ko-
men	Brigitte	Gmachreich	Jünemann	(Kranenburg)	en	Karin	Denecke	(Xanten).	
Dichtbij	wonen	Joop	Overkleeft	(Aalten)	en	Frans	Baake	(Enschede).	Rainer	

Heeke,	‘boeken	mammoet’	uit	Bredevoort,	is	al	voor	de	26	twintigste	keer	
op	de	grafi	ekbeurs	aanwezig.

Ook	dit	 jaar	 is	er	voor	de	 jongste	grafi	ekfans	de	hele	zaterdag	en	zondag	
kinderopvang,	waarbij	zij	zich	creatief	kunnen	uitleven.	Zo	kunnen	ouders	en	
grootouders	onbezorgd	de	werken	van	de	exposanten	bekijken.
Vrijdag	7	maart	 is	de	grafi	ekbeurs	tot	19.30	geopend.	Zaterdag	en	zondag	
kunnen	bezoekers	van	11.00	tot	18.00	uur	langs	de	stands	slenteren.	De	en-
tree	is	alle	dagen	gratis.	Verdere	informatie:	www.tourismus-kreis-borken.de	

Duitse en Nederlandse grafi ekkunst in Borken

Grafi ekbeurs 2014

In	het	uitgestrekte	polderlandschap	van	de	Noordoost-
polder	 bevinden	 zich	 de	 galerie	 en	 de	 beeldentuin	
van	 Galerie	 De	 Paardenstal.	 De	 galerie	 is	 gehuisvest	

in	 de	 voormalige	 (paarden)stal.	 De	 beeldentuin	 is	 een	
verlengstuk	 van	 de	 galerie	 en	 is	 aangelegd	 rondom	 de	
woonboerderij.	 De	 beelden	 staan	 opgesteld	 op	 sokkels	
van	oude	meerpalen	en	in-	en	rondom	een	strakke	vijver.	
Er	 staan	 hedendaagse	 kunstobjecten	 en	 sculpturen	 van	
professionele	kunstenaars	in	diverse	stijlen	en	materialen	
zoals	brons,	keramiek,	rvs,	hardsteen	en	glas.	De	beelden-
tuin	is	het	gehele	jaar	door	geopend,	gelijktijdig	met	de	
openingstijden	van	de	galerie.	Ook	tuinliefhebbers	komen	
aan	hun	trekken,	want	de	galeriehouders	zijn	naast	kunst-
liefhebbers	ook	tuinliefhebbers	en	besteden	veel	 tijd	en	
aandacht	 aan	de	aanleg	en	onderhoud	van	de	 tuin.	Die	
vormt	in	alle	seizoenen	een	prachtig	decor	voor	de	kunst.

Exposities
In	de	galerie	vinden	5	keer	per	jaar	wisselende	exposities	
plaats	 van	 schilderijen	en	 ruimtelijk	werk	van	gerenom-
meerde	 kunstenaars,	 in	 diverse	 stijlen,	 materialen	 en	
prijsklassen.	 Ook	 heeft	 de	 galerie	 altijd	 kunstwerken	 in	
stock	 van	een	aantal	 vaste	 kunstenaars	 onder	wie	Doet	
Boersma,	 Yvon	 van	 Wordragen,	 Hannie	 Diender,	 Puck	
Steinbrecher,	 Jenny	 Verplanke,	 Hedda	 Willem	 Buijs,	 Els	
van	der	Glas,	Gertjan	Scholte-Albers	en	Wim	Kömhoff.	De	
huidige	expositie	Wintersfeer	loopt	nog	t/m	30	maart	en	
toont	olieverfschilderijen	van	Roeland	van	Reem	(afb.	on-
der)	en	sculpturen	van	glas	in	combinatie	met	brons	van	
Joek	van	Draanen.	Van	3	april	t/m	15	juni	is	in	de	galerie	
de	expositie	Amazing,	met	schilderijen	en	bronzen	beelden	van	Yvon	van	
Wordragen	(afb.	boven)	en	keramiek	van	Hannie	Diender.	Beiden	tonen	ook	
werk	in	de	beeldentuin.	De	opening	van	de	expositie	is	op	zondagmiddag	6	
april	in	aanwezigheid	van	de	exposanten.

Tulpenfestival
Van	16	april	t/m	4	mei	vindt	in	de	Noordoostpolder	het	jaarlijkse	tulpenfesti-
val	plaats	en	wordt	de	polder	gekleurd	door	de	vele	bloeiende	tulpenvelden.	
De	Paardenstal	 is	deelnemer	aan	het	 tulpenfestival	en	 is	 in	deze	periode	
dagelijks	geopend.

Galerie	 De	 Paardenstal	 heeft	 het	 afgelopen	 jaar	 een	 interne	 verbouwing	
afgerond.	De	galerieruimte	is	vergroot,	waardoor	makkelijker	groepen	kun-
nen	worden	ontvangen.	Door	de	grotere	expositieruimte	krijgen	tevens	de	
getoonde	kunstwerken	meer	ruimte	en	komen	ze	beter	tot	hun	recht.
Ook	worden	in	de	galerie	kunstgerelateerde	artikelen	verkocht	waaronder	
sieraden,	tassen	en	poëzieproducten	van	Plint.	De	sieraden	zijn	van	de	ont-
werpers	Suzanne	Schaars	(Clic),	Ursula	Müller	(Step	by	Step)	en	Anne	Marie	
Chagnon	en	de	tassen	zijn	van	de	Nederlandse	tassenontwerpers	Linde	van	
de	Poel	(By-lin)	en	Maria	la	Verda.	Ook	is	er	een	grote	collectie	van	de	Fair	
Trade	sieraden	van	Kazuri	uit	Kenia	te	koop.
Galerie	en	beeldentuin	zijn	het	gehele	jaar	geopend	op	do	t/m	za	en	1e,	3e	
en	5e	zo	v/d	maand	van	13.30-17.00	uur	en	op	afspraak.	Vrij	entree.
Galerie	de	Paardenstal,	Noordermiddenweg	2-1,	Espel.	Zie	www.galeriede-
paardenstal.nl	

Galerie De Paardenstal, Espel • Art & Garden

Museum	 Sjoel	 Elburg	 presenteert	 tot	 en	 met	 10	
mei	 ruim	 veertig	 expressionistische	 schilderijen	
van	 Mels	 Sluyser	 (1930).	 Op	 middelbare	 leef-

tijd	 ontdekte	 Mels	 Sluyser	 –	 naast	 zijn	 werkzaamheden	
als	biochemicus	en	hoofd	van	de	afdeling	tumorbiologie	
van	het	Nederlands	Kankerinstituut	–	zijn	passie	voor	het	
schilderen.	In	kleurrijke,	rake	penseelstreken	zet	hij	joodse	
taferelen	uit	het	dagelijks	 leven	neer.	De	voorstellingen	
zijn	 vaak	ontleend	aan	de	boeken	die	 zijn	 vader	Meyer	
Sluyser	schreef	over	de	vooroorlogse	Waterloopleinbuurt.

Levende herinnering
“Met	mijn	belangstelling	voor	het	nostalgische	in	de	jood-
se	geschiedenis	ben	 ik	op	mijn	manier	 in	het	voetspoor	
van	 mijn	 vader	 getreden”,	 zegt	 Mels	 Sluyser	 daarover.	
“Er	is	door	de	Tweede	Wereldoorlog	een	gapende	leegte	
achtergelaten.	Met	mijn	schilderijen	probeer	ik	dat	gat	te	
vullen.	Dat	beschouw	ik	als	mijn	roeping,	de	herinnering	
aan	 die	 omgekomen	 mensen	 levend	 houden”.	 Vandaar	
ook	de	titel	van	zijn	tentoonstelling.	Dicht	onder	de	op-
pervlakte	van	zijn	vrolijk	ogende	schilderijen,	schuilt	het	
verdriet	over	de	gruwelen	van	de	Tweede	Wereldoorlog.

Op	 de	 tentoonstelling	 worden	 de	 schilderijen	 van	 Mels	
Sluyser	 thematisch	 gepresenteerd.	 De	 opmaat	 wordt	
gevormd	door	 een	 serie	mansportretten.	 Daarna	 komen	
achtereenvolgens	de	thema’s	feestdagen,	levensloop,	hu-
welijk	en	winkel-	en	café-scènes	aan	bod.	Bij	de	expositie	
is	een	korte	fi	lm	waarin	Mels	Sluyser	een	inleiding	geeft	
op	zijn	werk.	Wilt	u	hem	liever	‘live’	over	zijn	werk	en	zijn	
vader	horen	vertellen?	Ook	dat	kan:

Lezing
Op	zaterdag	15	maart	om	14.00	uur	verzorgt	Mels	Sluyser	
een	 lezing	over	 zijn	werk,	 zijn	 leven	en	over	 zijn	vader	
Meyer	Sluyser.	Aan	de	 lezing	zijn	–	buiten	de	entree	tot	
het	museum	–	geen	kosten	verbonden.	In	verband	met	de	
beperkte	ruimte	is	aanmelden	noodzakelijk.	Dat	kan	door	
vóór	1	maart	een	e-mail	te	sturen	aan	info@sjoelelburg,	
o.v.v.	lezing	Mels	Sluyser.	Vergeet	niet	daarbij	uw	contact-
gegevens	te	vermelden	en	het	aantal	personen	waarmee	
u	de	lezing	wilt	bijwonen.

Uitleg van de Seder 
Op	 woensdag	 16	 april	 geven	 Diny	 Beijersbergen-Groot	
en	ds.	Kees	de	Jong	een	uitleg	bij	de	Seder.	Sederavond	
opent	het	feest	van	Pesach	dat	op	een	aantal	schilderijen	
van	Mels	Sluyser	is	afgebeeld.	De	tafel	is	deze	avond	op	
een	bijzondere	manier	gedekt.	De	sfeer	is	apart,	ernstig	
en	 vrolijk	 tegelijk.	 In	 deze	 uitleg	 van	 de	 Seder	 komen	
twee	 tradities	 samen.	 Die	 van	 de	 joden	 en	 die	 van	 de	
christenen.	Ieder	is	welkom	om	iets	mee	te	proeven	van	
de	Seder.	De	opening	 is	om	19.00	uur	 in	de	 Ichtuskerk,	
Vrijheidsstraat	1,	Elburg.	Ook	voor	de	Uitleg	van	de	Seder	
is	aanmelden	noodzakelijk.	Aanmelden	kan	tot	1	april,	via	
khdejong@hotmail.com.	Entree:	€	4	p.p.

Museum	Sjoel	Elburg	aan	de	Graaf	Hendriksteeg	2	is	open	
op	dinsdag	t/m	zaterdag	11-17.	Zie	www.sjoelelburg.nl

Joods expressionistische 
schilderkunst van Mels Sluyser

Even zo vrolijk is het treurig
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MooiZooi!
Jopie Huisman inspireert 
kunstenaars met een beperking
22.02.2014 – 04.01.2015

Noard 6, Workum | www.jopiehuismanmuseum.nl 

museummartena.nl jacdijkstra.nl

Jacobus Dijkstra 2014
Museum Martena 
Franeker

www.salomeartventure.com

TJALF SPARNAAY • MICHAEL PARKES • OLE AHLBERG • MENUNANA 
EGO LEONARD • VICTOR SAFONKIN • PETER HERMANS 

ExCLUS I EVE  HEDENDAAGSE  KUNST

INFO@SALOMEARTVENTURE.COM • 036-536 88 75

Tjalf Sparnaay, 

Gebakken ei, 80 x 80 cm

KLASSIEKEACADEMIE
voor beeldende kunst

klassieke-academie.nl

VAKOPLEIDINGEN SCHILDEREN EN BEELDHOUWEN

Klassieke Academie voor beeldende kunst     Akerkhof 43C  9712 BC  Groningen

Telefoon: 050 3189202    Email: info@klassieke-academie.nl
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Xpositron in nieuwe 
galerie LaKaserna
In Bad Nieuweschans opent de nieuwe ga-
lerie LaKaserna, vernoemd naar de voorma-
lige kazerne aan de Molenstraat 5, waar zij 
gevestigd is. Tot 2010 was hier galerie Wiek 
XX. Galerie LaKaserna begint op 5 april met 
de groepstentoonstelling Connection. Het 
gaat om kunstenaars, vormgevers en archi-
tecten die werken of werkten in Xpositron, 
culturele broedplaats in Amsterdam-Sloter-
dijk. Onder hen Joost Gerritsen, Dominique 
Teufen, Liesbeth Sevenhuijsen en Maria 
Jose Ramírez Ramírez. 
Meer op lakaserna.nl

Rotterdam Designprijs 
voor ‘temstem’-app
Op 31 januari heeft de ‘temstem’-app van 
Reframing Studio en Parnassia Groep de 
Rotterdam Designprijs gewonnen, ter waar-
de van € 15.000,-. De app is een vernieu-
wend middel met therapeutische effecten 
voor psychosepatiënten en bevindt zich 
daarmee op het snijvlak van onderzoek, ge-
zondheidszorg en design. De publieksprijs 
ging naar de Dynamische Instapinformatie 
voor treinreizigers. De tentoonstelling in 
Museum Boijmans van Beuningen was een 
succes: vele tienduizenden bezochten de 
expositie en 16.000 mensen brachten een 
stem uit.

Atelier Horneman 
sluit en opent
Juist enkele weken nadat Atelier Horne-
man een tweede vestiging had geopend in 
Groningen, kregen de kunstenaars Martin 
Horneman en Stefanie Ottens te horen, dat 
het pand in Ten Boer, waar ze sinds drie 
jaar als anti-kraakwachten hun kunstacti-
viteiten organiseerden, verkocht is. Nu zet-
ten ze hun combinatie van atelier, galerie 
en lijstenmakerij voort op de nieuwe loca-
tie aan de Kajuit 326 in Stad.
 

De Hermitage krijgt 
‘gouden galerij’
Museum De Hermitage in Amsterdam 
werkt aan een Gallery of the Golden Age. 
In samenwerking met het Rijksmuseum en 
het Amsterdam Museum komen hier vanaf 
het najaar 30 enorme groepsportretten en 
schuttersstukken uit de 17e en 18e eeuw te 
hangen. Het is voor het eerst dat zo’n om-
vangrijke verzameling ‘klasgenoten van de 
Nachtwacht’ bijeenkomt.

 
Werkman-stichting 
stopt en vernieuwt
Eind 2013 kondigde de Stichting H.N. 
Werkman aan zichzelf op te heffen, omdat 
zij haar doel – het bekend maken van het 
werk van Hendrik Nicolaas Werkman (1882-
1945) – heeft bereikt. De 159 kunstwerken 
die de stichting in bezit had, zijn verdeeld 
over het Stedelijk Museum in Amsterdam 
en het Groninger Museum. Laatstgenoem-
de wijdt in 2015 een tentoonstelling aan de 
Groninger kunstenaar, uitgever, drukker 
en verzetstrijder, precies 70 jaar nadat hij 
werd gefusilleerd. Voor de expositie is de 
nieuwe stichting Werkman 2015 in het le-
ven geroepen.

KNSTNWS

Vier	kunstenaars,	alle	vier	met	een	Molukse	ach-
tergrond,	 tonen	 in	galeries	DNKA	(De	Noorde-
lijke	Kunsthof)	en	Kés	Art	 in	Appingedam	hun	

bijzondere	werk	onder	de	naam	Van	twee	culturen.	
Het	gaat	om	Ruloff	Manuputty	(overleden	 in	2002),	
Henk	Mual,	 Ririmasse	 en	 Dari.	 Veel	 in	 hun	werk	 is	
terug	 te	 voeren	 naar	 hun	 wortels	 in	 de	 Molukken.	
Maar	alle	vier	kijken	zij	in	hun	werk	ook	vooruit.	Zo	
ontstaat	een	gevarieerde	tentoonstelling	met	prach-
tig	werk.
Te	 zien	 van	 zaterdag	 15	 maart	 tot	 en	 met	 zondag	
11	mei	 in	beide	galeries	Kés	Art	en	de	Noordelijke	
Kunsthof	 in	Appingedam.	Veel	werk	 is	ook	te	koop.	
Meer	 informatie	 op:	 www.denoordelijkekunsthof.nl	
of	www.kesart.nl	

In	het	kleine,	landelijke	Offi	ngawier,	vlakbij	Sneek	en	niet	ver	van	’t	Snee-
kermeer,	bevindt	zich	de	galerie	van	Gert-Jan	en	Silvia	Veenstra.	Een	voor-
malige	bakkerij,	door	de	internationaal	gerenommeerde	kunstschilder	en	

zijn	echtgenote	ver-	en	uitgebouwd	tot	een	fraai,	robuust,	stijlvol	pand.	Hier	
presenteren	de	Veenstra’s	tweemaal	per	jaar	Gert-Jans	nieuwe	werk;	expo-

sities	waar	veel	kunstliefhebbers	naar	uitkijken	zoals	anderen	(of	misschien	
wel	dezelfden)	zich	verheugen	op	de	verschijning	van	het	nieuwe	boek	of	
de	nieuwe	cd	van	hun	lievelingsschrijver	of	-artiest.	Begrijpelijk.	Veenstra’s	
werk	bewerkstelligt	in	menigeen	hetzelfde	wat	poëzie	of	muziek	in	iemand	
teweeg	kan	brengen.	Ontroering,	bijvoorbeeld.	Of	een	vaag	verlangen,	een	

heimwee,	naar	iets	onbestemds.	Of	herkenning,	van	het	soort	dat	een	
mens	soms	voelt	wanneer	hij	een	zin	of	dichtregel	leest	en	denkt:	‘Ja,	
ja,	zó	is	het.’
Veenstra’s	onderwerpen	zijn	al	jaren	land,	water,	lucht	en	stad.	Bezoe-
kers	van	 zijn	 zomerexpositie	dwalen	over	het	 Friese	platteland,	onder	
hoge,	 zomerblauwe	 luchten,	 langs	 weidelandschappen	 waarin	 lome	
boerderijdieren.	(Men	zíet	de	warmte.)	Zij	kijken	uit	over	het	weergaloos	
geschilderde	water	van	een	der	Friese	Meren,	waarop,	in	oorverdovende	
stilte,	een	keur	aan	zeilboten;	of	bevinden	zich	zélf	op	het	water,	dat	
van	de	Waddenzee,	kijkend	naar	zeilboten	–	bij	bijna	windstil	weer	of	
hellend	door	een	fl	inke	bries	–	vóór	het	silhouet	van	een	Waddeneiland.	
Of	men	staat	op	de	bodem	van	het	Wad	bij	oude,	drooggevallen	sche-
pen,	de	kleuren	van	de	avondhemel	weerspiegeld	in	de	plassen	op	het	
zand.	Of.	Of.	
Deze	 bijzondere,	 poëtische	 expositie	 duurt	 van	 12	 april	 tot	 en	 met	 9	
juni.	De	galerie	aan	de	Fiifgeawei	25	in	Offi	ngawier	is	dan	geopend	op	
zaterdag	en	zondag	van	13.00-17.00	uur	(ook	tijdens	Pasen	en	Pinkste-
ren	geopend).	
Meer	informatie	op	www.galerie-offi	ngawier.nl

Van twee culturen in Appingedam

Zomerexpositie Gert-Jan Veenstra in Offi ngawier

Zondag	 16	 maart	 opent	 de	 organisator	 van	 Dreamscapes,	 Marcel	 Sa-
lome	–	 tevens	eigenaar	van	Kunstdrukkerij	Re-Art	en	van	Salome	Art	
Venture,	beide	 te	Almere	–	om	15.00	uur	de	expositie	van	de	Duitse	

kunstenaarsgroep	Neue	Meister	bij	galerie	Pictura	te	Aijen	(L.).	Deze	expo-
sitie	wordt	omkleed	met	sculpturen	van	de	Duitse	beeldhouwer	Hans-Peter	
Mader	en	de	Nederlandse	beeldhouwers	Maurice	den	Boer,	Richard	van	der	
Koppel	en	Hans	Janssen.
De	kunstenaarsgroep	Neue	Meister	bracht	 in	Duitsland	het	 realisme	 in	de	
schilderkunst	na	vele	 tientallen	 jaren	uit	de	 schaduw.	Vakmanschap	 in	de	
trant	 van	 Rafaël,	 Titiaan,	 Dürer	 en	 Rembrandt.	 De	 zes	 Duitse	 kunstenaars	
–	 Gerd	 Bannuscher,	 Roland	 Heyder,	 Michael	 Krahmer,	 Joachim	 leraar,	 Ines	
Scheppach	en	 Siegfried	 Zademack	 –	 creëerden	een	 aantal	 schilderijen	die	
de	fotografi	sche	perfectie	nog	overtroffen.	Zij	ontwierpen,	op	ware	grootte,	
door	licht-	en	schaduweffecten	driedimensionale	schilderijen,	die	tijdens	het	
bekijken	fundamentele	fi	losofi	sche	vragen	oproepen.
De	werken	van	de	Neue	Meister	zijn	als	symbolen,	een	scheppingsverhaal,	
en	 ze	 vertellen	 over	 parallelle	werelden	met	 hun	 eigen	 interpretaties.	 Zij	
creëren	door	middel	van	hun	voorstellingsvermogen,	die	tussen	droom	en	
werkelijkheid	 ligt,	nieuwe	werken	met	nieuwe	realiteiten.	 In	hun	schilde-
rijen	zijn	alle	menselijke	emoties	terug	te	herkennen.	Zij	proberen	de	fantas-
tische	wereld	over	te	brengen	in	de	wereld	van	de	toeschouwer.	Het	is	alsof	
hun	werken	de	ruimte	tot	beweging	brengt	en	je	muziek	zou	kunnen	horen.	
Het	is	alsof	fantasie,	muziek	en	schilderkunst	fuseren	tot	een	eenheid.

Kwetsbaarheid en dramatiek
De	 torso’s	 van	 Hans-Peter	 Mader	 vertonen	 scheuren;	 voor	 de	 kunstenaar	
een	uitdrukking	van	de	kwetsbaarheid	van	de	menselijke	ziel.	Zijn	fi	guren	
ontstaan	uit	een	vierkante	vorm,	ze	reiken	omhoog	naar	het	zichtbare	op-
pervlakte	als	opdoemende	zuilen,	sterk	gemodelleerd,	beklopt	en	bekrast.	
De	beelden	van	Maurice	den	Boer	kenmerken	zich	door	de	bijzonder	fi	jne	
detaillering	en	symboliek.	Het	zijn	fi	guratieve	beelden	waarin	vaak	de	mens	
centraal	staat.	Een	steeds	terugkerend	thema	zijn	de	Aviatoren.	Dit	 is	een	
collectie	van	gevleugelde	mensfi	guren	in	combinatie	met	gebouwen.	Mytho-
logische	fi	guren	vormen	een	belangrijke	bron	van	inspiratie	voor	Den	Boer,	
en	verwijzingen	daarnaar	zijn	terug	te	vinden	in	zijn	beelden.
Naast	de	 inhoud	van	 zijn	werk	 zoekt	Richard	van	der	Koppel	voortdurend	
naar	een	grote	mate	van	esthetiek.	Hij	streeft	naar	beelden	vol	beweging	

en	dramatiek	en	probeert	zich	te	ontdoen	van	de	zwaartekracht.	De	trotse	
krijgers	 van	Hans	 Janssen	doen	hem	steeds	denken	aan	amazones.	 In	de	
topstukken	is	het	porselein	zo	dun	dan	het	licht	doorlaat	en	het	bijna	alleen	
uit	glazuur	lijkt	te	bestaan.

Deze	expositie	is	t/m	26	april	op	di	t/m	za	tussen	14.00	en	17.00	uur	te	be-
wonderen	in	het	Noord-Limburgse	gehucht	Aijen	en	wel	bij:	Galerie	Pictura	
aan	de	Aijenseweg	16b.	www.galerie-pictura.nl

Neue Meister in galerie Pictura Aijen
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De	Chinese	kunstenaar	Tian	Yonghua	(1972)	maakt	foto’s	die	tussen	realiteit	
en	werkelijkheid	liggen.	Zijn	werken	zijn	geïnspireerd	op	het	thema	relatie,	
hetgeen	hem	mateloos	boeit.	In	zijn	nieuwste	werken	concentreert	hij	zich	
op	 de	 complexe	 relatie	 binnen	 het	 ‘intra-individuele’.	 Individueel	 gedrag	
wordt	vaak	gestimuleerd	of	beïnvloed	door	raciale,	religieuze,	politieke,	so-
ciale	of	andere	subtiele	factoren	en	zelfs	puur	door	het	persoonlijke	spirituele	
niveau.	Bij	het	ontdekken	van	‘hetzelfde	individu’	resulteert	dat	in	een	ver-
scheidenheid	en	complexiteit	van	problemen.
In	deze	reeks	werken	zijn	alle	beelden	afgeleid	van	de	 illusie	van	één	en	
dezelfde	persoon,	de	illusie	die	een	bewuste	drager	is	die	in	de	ruimte	be-
staat.	De	complexiteit	van	het	individuele	bewustzijn	leidt	tot	voortdurende	
dissociatie	van	het	ego	en	tot	het	maken	van	uiteenlopende	keuzes.	Soms	
confl	icteren	deze	tegenstellingen	onderling	maar	alle	variaties	zijn	te	bere-
deneren	en	bestaan	binnen	hetzelfde	individu.	Toch	kan	die	gevarieerdheid	
nooit	 leiden	 tot	 stabiliteit.	 De	 werken	 proberen	 een	 dergelijke	 staat	 van	
diversiteit	en	complexiteit	te	weerspiegelen.

Zelf	verwoordt	de	kunstenaar	het	als	volgt:	“The image itself is between the real 
and virtual. This is the state of the consciousness.”
De	expositie	van	Tian	Yonghua	is	t/m	13	april	te	zien	bij	Etienne	Gallery,	De	
Lind	38,	in	Oisterwijk.	Open:	wo-zo	12-17.	Info:	www.etiennegallery.nl

Dit	voorjaar	toont	het	Stadsmuseum	Woerden	werk	van	Jan	Roelof	van	
den	Brink.	Deze	voormalige	minister	van	Economische	Zaken	en	top-
man	van	ABN	AMRO	werd	gegrepen	door	het	verhaal	van	Everardus	

Bogardus.	Bogardus	is	een	Woerdense	wees	die	in	de	zeventiende	eeuw	
als	predikant	vertrok	naar	Nieuw	Amsterdam,	het	huidig	New	York.	In	dit	
ruige,	onontgonnen	gebied	verspreidde	Bogardus	het	evangelie	onder	In-
dianen,	Afrikaanse	slaven	en	blanke	kolonisten.	Jan	Roelof	van	den	Brink	
beeldde	dit	wonderlijke	levensverhaal	af	in	33	aquarellen.	De	tentoonstel-
ling	1633: Woerdens weeskind in New York	is	te	zien	van	8	maart	t/m	1	juni.	
Meer	informatie	op	www.stadsmuseumwoerden.nl

Foto’s Tian Yonghua in Etienne Gallery

Oud-minister Van den Brink 
verbeeldt Woerdens weeskind 

DZD	 Art	 Gallery	 in	 Roermond	 presenteert	 tot	 13	 april	
het	 werk	 van	 Piet	 Schoenmakers	 (1919-2009).	 Deze	
Roermondse	kunstenaar	was	 tot	op	hoge	 leeftijd	ac-

tief.	 Dagelijks	 was	 hij	 te	 vinden	 in	 zijn	 atelier	 in	 de	 Bos-
molen,	 een	 voormalige	 watermolen	 in	 het	 dorp	 Panheel.	
Piet	 Schoenmakers	 was	 een	 veelzijdig	 vakman.	 Hij	 heeft	
zijn	sporen	verdiend	als	graveur,	keramist,	glazenier,	beeld-
houwer,	monumentaal	kunstenaar,	schilder	en	tekenaar.	Zijn	
opleiding	volgde	hij	aan	de	Rijksacademie	voor	Beeldende	
Kunsten	 in	Amsterdam.	Hij	volgde	daar	de	grafi	sche	oplei-
ding	en	met	zijn	kopergravure	Oysseus	in	gepeins	verzonken	
op	het	eiland	van	de	nymf	Kalypso	won	hij	in	1941	de	Prix	
de	Rome	voor	grafi	ek.
In	 2009	 schreef	 kunsthistorica	 Annelette	 Hamming	 in	 een	
artikel	over	Piet	Schoenmakers	het	volgende:	“Wat	zijn	schil-
derijen	 ons	 laten	 zien,	 is	 de	 rijke	 gevoelswereld	 van	 een	
man	die	een	leven	lang	gedreven	werd	door	de	drang	zijn	
intense	beleving	van	de	wereld	om	hem	heen	in	verf	en	lijn	
te	verbeelden.	 En	dat	deed	hij	op	een	wijze	die	hem	wel	
degelijk	tot	een	soort	fi	losoof	maakte;	een	fi	losoof	in	verf…”
DZD	Art	Gallery,	aan	de	Willem	II	Singel	59,	is	geopend	op	za-
terdag	en	zondag	van	13.00-18.00	uur	en	op	afspraak.	Meer	
informatie	op	www.dzdart.nl

Filosoof in verf

30 hedendaagse kunstenaars en vormgevers laten in het
Gorcums Museum zien hoe zij hergebruik in hun werk toepassen. 

Te mooi om weg te gooien! heeft vele invalshoeken. Zo tekent 
Henk van Dalen bedreigde landschappen op de beurspagina van 
oude kranten. Jan Eric Visser wil daarentegen kunst maken zo 
groot als zijn eigen ‘ecologische voetafdruk’; zijn eigen huisafval 
transformeert hij tot iets van nieuwe waarde: een bijzonder 
kunstwerk. Sander van de Pavert (Lucky TV) hergebruikt TV-
beelden en geeft daar een humoristische draai aan. In de 
‘Sweepers clock’ van ontwerper Maarten Baas verplaatsen twee 
mannen een hoop afval en vormen daarmee de twee wijzers van 
een klok. 
Dit en nog veel meer…. Kortom: laat u verrassen!

TE MOOI OM WEG TE GOOIEN
HERGEBRUIK IN DE KUNST VAN 1.3.2014 TOT 1.6.2014

www.gorcumsmuseum.nl 
Grote Markt 17 
4201EB Gorinchem
0183-632821
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De	papierknipkunst	kent	een	lange	traditie,	die	begon	in	China,	Indone-
sië	en	Perzië	en	in	de	17de	eeuw	wijd	verspreid	raakte	in	Europa.	De	
wortels	ervan	liggen	vooral	in	de	volkstraditie	en	bij	het	handwerken.	

Binnen	 de	 klassiek-moderne	 kunst	 verheft	 Henri	 Matisse	 (1869-1954)	 de	
papierknipkunst	 tot	 het	 niveau	 van	de	 kunsten.	 ‘Met	 de	 schaar	 tekenen’,	

noemde	hij	het	creatieve	proces.	
Tegenwoordig	 is	de	knipkunst	al	
lang	 een	 eigen	 medium	 binnen	
de	hedendaagse	kunst	en	is	het	
een	 veelzijdige	 kunstvorm	 ge-
worden.
In	 het	 Horst-Janssen-Museum	 in	
Oldenburg	 (D.)	 laten	 zeventien	
kunstenaars	 nu	 zien	 hoe	 auto-
noom	deze	 relatief	 jonge	kunst-
vorm	 is.	 De	 tentoonstelling	 The 
final cut	 duurt	 tot	 27	 april.	 Zie	
www.horst-janssen-museum.de

Ilvy	Njiokiktjien	heeft	op	26	januari	de	Zilveren	Camera	ontvangen,	de	belangrijkste	prijs	voor	de	Nederlandse	fotojournalistiek.	Njiokiktjien	is	de	eerste	vrouw	
die	sinds	de	oprichting	van	de	wedstrijd	in	1949	de	Zilveren	Camera	wint.	Haar	foto	van	het	laatste	eerbetoon	aan	Nelson	Mandela	werd	uit	ruim	10.000	
uitzendingen	verkozen.	Er	is	op	te	zien	hoe	mensen	in	Pretoria	massaal	langs	de	weg	staan	om	de	eerste	zwarte	president	van	Zuid-Afrika	hun	laatste	eer	te	
bewijzen.	Door	de	autoruiten	is	een	gelaagd	beeld	ontstaan,	met	de	verschillende	emoties	die	het	overlijden	van	Nelson	Mandela	oproepen.

De	foto	is	samen	met	andere	genomineerden	en	winnaars	(Por-
tretprijs	 voor	Robin	de	Puy	en	Canonprijs	 voor	Rob	Hornstra	en	
Arnold	van	Bruggen)	tot	6	april	te	zien	in	Fotomuseum	Den	Haag.	
Daarna	reist	de	Zilveren	Camera-tentoonstelling	door	naar	onder	
meer	Assen	en	Naarden.
Njiokiktjien	(1984)	werd	afgelopen	jaar	ook	al	verkozen	tot	eerste	
Fotograaf	des	Vaderlands.	Onder	het	thema	Kijk! Mijn familie	werkt	
ze	momenteel	aan	een	 serie	over	verjaardagen,	waarvan	 ze	er	
honderd	verschillende	wil	vastleggen.	Na	een	eerste	update	van	
het	 project	 tijdens	 fotomanifestatie	 Noorderlicht,	 in	 september	
2013,	 is	 er	 nog	
tot	 en	 met	 15	
maart	 een	 vol-
gend	 overzicht	
in	 Corrosia	 in	
Almere.

Papierknipkunst in Horst-Janssen-Museum Oldenburg

The Final Cut

Exposities in Fotomuseum Den Haag en Corrosia Almere

Eerste vrouwelijke winnaar Zilveren Camera

Veertig	jaar	lang	maakte	hij	sculpturen,	schilderijen	en	tekeningen	en	nooit	zag	iemand	iets	van	zijn	werk.	Nu	vindt	de	Zutphense	kunstenaar	
Jacques	van	Es	het	tijd	om	de	wereld	zíjn	levenswerk	te	laten	zien.	In	de	tentoonstelling	Huis en huid	is	eenmalig	alles	te	zien.	Tot	en	met	21	april	
op	twee	locaties	in	Zutphen.

‘Sculptuurhuis’	de	Egge	is	het	hart	van	de	expositie.	Het	is	het	woon-werkatelier	van	Van	Es.	Het	winkelgedeelte	lijkt	een	galerie	zonder	dat	er	
iets	te	koop	is;	in	de	woonkamer	gaan	de	schouw,	de	muur	en	het	plafond	organisch	in	elkaar	over.	Iedere	ruimte	in	het	huis	is	een	kunstwerk	
op	zich.	Ze	zijn	door	Van	Es	met	elkaar	verbonden	door	een	imposante	boom	die	dwars	door	het	huis	heen	het	dak	lijkt	te	dragen.	Voor	Van	Es	
staat	zijn	huis	symbool	voor	het	leven	van	de	mens	en	neemt	daarmee	in	zijn	hele	oeuvre	een	centrale	rol	in.

Unieke beeldtaal
Omdat	de	Egge	te	klein	is	om	alle	kunst	overzichtelijk	te	laten	zien,	exposeert	Van	Es	ook	in	de	Zutphense	culturele	hotspot het Koelhuis.	Op	
een	verdieping	van	600	m2	laat	de	kunstenaar	met	Huis	en	huid	zijn	eigenzinnige	denkwijze	zien.	Met	eenvoudige	middelen,	een	stijlvaste	
hand	en	zijn	bijzondere	zintuig	voor	samenhang	geeft	Van	Es	inhoud	aan	zijn	eigen,	unieke	beeldtaal.	Hij	gebruikt,	herinterpreteert	en	creëert	
symbolen,	zodat	hij	ze	kan	inzetten	voor	het	verhaal	dat	hij	wil	vertellen.	Wonen	en	bouwen	vervullen	een	belangrijke	rol	in	zijn	werk.	Dit	leidt	
tot	levensgrote	installaties.
Jacques	van	Es	(1939)	is	beeldend	kunstenaar,	verteller	en	performer.	Hij	studeerde	aan	de	voorloper	van	de	Design	Academy	Eindhoven.	Na	zijn	
studie	heeft	hij	een	tijd	in	Limburg,	Suriname	en	Zuid-Afrika	gewoond,	invloeden	uit	deze	periodes	zijn	terug	te	vinden	in	zijn	werk.
Huis en huid	loopt	t/m	Pasen.	De	Egge	is	aan	de	Spittaalstraat	90	in	het	historische	centrum	van	Zutphen,	het	Koelhuis	staat	naast	het	station	aan	
Parkstraat	1.	Open:	vr-zo	13-18.	Zie	ook	www.huis-en-huid.nl.

Expositie Huis en Huid op twee locaties in Zutphen

Het levenswerk van Jacques van Es

Gestapelde beelden

Op	zondagmiddag	9	maart	om	15.00	uur	start	de	voor-
jaarsexpositie	van	galerie	Oosthem.	Twee	beeldende	
kunstenaressen	-	Anneke	Kniesmeijer	en	Anja	Knoo-

pers	-	laten	u	delen	in	hun	passies.	Dat	levert	verrassende	
vormen	in	klei	en	spannende,	sfeervolle	houtsneden	op.	Als	
u	de	tijd	neemt	om	ze	goed	te	bekijken,	kunt	u	doordringen	
tot	de	diepere	lagen	en	ontdekken	wat	deze	kunstwerken	u	
op	dat	moment	te	zeggen	hebben.	
‘Ik	wil	de	huid	van	de	klei	laten	zien.’	Anneke	Kniesmeijer	
uit	het	Drentse	Ruinen	werkt	al	meer	dan	20	jaar	met	klei.	
In	Oosthem	exposeert	 ze	gestapelde	en	vrije	vormen.	Ze	
vermengt	porseleinklei	met	papier.	Daarvan	maakt	ze	aller-
lei	dunne	plakjes,	van	slechts	een	paar	millimeter	dik,	die	
ze	onder	druk	in	mallen	droogt	en	daarna	bakt.	Het	papier	
verbrandt	dan,	maar	de	vezelstructuur	ervan	blijft	herken-
baar.	Daarna	bouwt	Kniesmeijer	de	vorm	laagje	voor	laagje	
op.	 ‘Voor	de	vrije	vormen	gebruik	 ik	zulke	dunne	 laagjes	
dat	het	 licht	erdoorheen	kan	 schijnen.	Daardoor	 lijken	 ze	
wel	te	zweven.’	Ze	vindt	inspiratie	in	zowel	de	natuur	als	
architectuur.	Ook	daar	ziet	ze	ritmes	en	stapelingen.
‘Het	ene	moment	is	anders	dan	het	ander.’	Anja	Knoopers	
uit	Groningen	is	gefascineerd	door	dans	en	beweging.	Niet	
verbazingwekkend	voor	een	fysiotherapeut	die	al	jaren	fla-
menco	danst.	‘Ik	combineer	momenten	die	ik	mooi	vind	en	
die	me	raken	met	elkaar.	Tijdens	een	dansuitvoering	zie	je	
vaak	beelden	door	elkaar	heen	die	een	sfeer	verbeelden	
en	 soms	 bijna	 een	 droomwereld	 creëren.	 Ik	 vertaal	 een	
aantal	van	de	beelden	die	iets	met	me	doen,	in	houtsne-
den.	Die	combineer	ik	met	elkaar	door	ze	in	diverse	lagen	
over	elkaar	heen	af	te	drukken.	Daarna	ga	ik	al	tekenend	
verder.	Ook	de	kleuren	die	 ik	gebruik	spelen	een	actieve	
rol.	Uiteindelijk	levert	dat	een	totaalbeeld	op	dat	je	niet	in	
een	keer	kunt	doorgronden	en	waarin	steeds	iets	anders	te	
ontdekken	valt.’	
Gestapelde	 Beelden	 is	 t/m	 26	 april	 te	 zien	 in	 galerie	
Oosthem,	Hernepaed	 4,	 Oosthem.	Open:	 do-za	 11-17.	 De	
opening	wordt	omlijst	met	live	flamencomuziek.	Zie	www.
galerieoosthem.nl
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www.ateliersbaztille.nl

In Ateliers BaZtille kun je terecht voor  
beeldende kunst, schilderijen & sculpturen, 

fotografie, grafische vormgeving,  
(interieur-)design, film- & videoproducties, 

graffiti en muurschilderingen.

Nieuw werk
schilderijen en beelden 

van cortenstaal en brons

Margriet Barends

open atelier
za en zo 1 en 2 mrt
  za en zo 8 en 9 mrt
      za en zo 15 en 16 mrt

       van 11 tot 17 uur
         en op afspraak
           0595 401032
            Noorderstraat 14
              9971 AC Ulrum

www.margrietbarends.com
Deelnemer Lauwersland Kunstaanhuis Atelieroute (8-9 en 15-16 maart) www.kunstaanhuis.nl

A b o n n e m e n t  KunstKrant

Ja, ik wil op de hoogte blijven van de beeldende kunst in Noordoost-Nederland. Ik vind het
gemakkelijk om de Kunst Krant thuis bezorgd te krijgen. Voor €18,- (verzend- en admini stratie -
kosten) krijg ik de eerste 6 nummers thuisgestuurd. Zonder opzegging wordt het abonnement
automatisch verlengd.

naam

adres

postcode

woonplaats

Hierbij machtig ik de abonnementenservice van de Kunst Krant om €18,- af te schrijven van
mijn bank-/girorekening

bank-/gironummer

t.n.v.

plaats

datum handtekening

Deze bon invullen en in een voldoende gefrankeerde envelop opsturen naar:

Abonnementenservice KunstKrant — Postbus 7 — 9780 AA Bedum

Een Giclée voor een nieuwe abonnee!
Word nu abonnee van de 
KunstKrant en maak kans op 
een ingelijste giclée van Rein 
Pol. Deze giclée wordt verloot 
onder de nieuwe abonnees 
die zich in november en 
december 2012 aanmelden. 
In het volgende nummer 
wordt de winnaar bekend 
gemaakt.

Deze Giclée is beschikbaar ge-
steld door Art Revisited.
Voor Giclée Dealers zie: 
www.artrevisited.com

Of mail naar info@kunstkrant.com • www.kunstkrant.com

Ja,	ik	wil	op	de	hoogte	blijven	van	de	beeldende	kunst	in	Nederland.	Ik	vind	het	gemakkelijk	om	
de	KunstKrant	thuis	bezorgd	te	krijgen.	Voor		18,-	(verzend-	en	administratiekosten)	krijg	ik	de	
eerste	6	nummers	thuisgestuurd.	Zonder	opzegging	wordt	het	abonnement	automatisch	verlengd.

Een ets van Reinder Homan voor een abonnee

Word nu abonnee van de KunstKrant en maak kans op een 
originele ets van Reinder Homan. 

Iedere twee maanden verloot de KunstKrant een kunstwerk 
onder de abonnees.
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Donderdag 29 mei 2014

HEMELVAARTSDAG
van 10.00-17.00 uur
De Brink te Dwingeloo

ENTREE  ¤ 3,00 
(KINDEREN TOT 12 JAAR GRATIS)

Dwingeloo
Keramiekmarkt

22Ω

www.keramiekmarktdwingeloo.nl
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Galerie Atelier
Beeldentuin w w w . a r t h u u s . n l

In Galerie en Beeldentuin

• Wisselende exposities

• Exclusieve cadeaus

• Sieraden

• Workshops

• Schildercursussen

Openingstijden

Vrijdag, zaterdag en zondag:  

11.00 – 17.00 uur, en op afspraak.

 Eerbeekseweg 13a – 7371 CA Loenen (Gld) – Tel. 055 505 0623 – M 06 5144 7588 – info@arthuus.nl

Elk weekend geopend

0623 – M 06 5144 7588 – info@arthuus.nl

D E  K U N S T  V A N  M A T E R I A L E N

Marnixstraat 47 Amsterdam / + 31 (0) 20 624 6045

hoopmanamsterdam.nl / hoopman@hoopmanamsterdam.nl

HEDEnDaagSE KUnST
TRiBaLE KUnST
HEDEnDaagSE SiERaDEn

tot en met 9 maart
Hans	Boer,	schilderijen	en	werk	op	papier
Peter	Paul	Holterman,	schilderijen
Marian	Sturkenboom,	sieraden

16 maart t/m 20 april    
Anne	Feddema,	schilderijen	en	werk	op	papier
Fred	Pollack,	schilderijen	
Karen	Gillis,	sieraden

galerie Hoogenbosch
Stationsweg 66 • 8401 DS Gorredijk

0513 465178 • 06 22457201
info@galeriehoogenbosch.nl • www.galeriehoogenbosch.nl



expositieagenda Stuur expositiegegevens en persberichten voor de KunstKrant van mei/juni 
uiterlijk 10 april naar het volgende adres: KunstKrant, Postbus 494, 9700 AL Groningen, 
of e-mail naar kunstkrant@live.nl

adorp
Hooghe Huys Torenweg 31, T 050-5020535, open za/zo 12-16. T/m 
9 mrt Anne Witz, Rogier Ruys.

appingedam
galerie Kés art Prof. Cleveringaplein 1, T 06-21564427. 15 mrt t/m 
11 mei Van twee culturen, Ruloff Manuputty, Henk Mual, Ririmasse, 
Dari.
Kunsthal Stadskantoor, Wilhelminaweg 14, open ma-vr. T/m apr 
Henri de Wolf. T/m mei Rieks Pepping.
museum Stad appingedam Wijkstr. 25. T/m 27 apr Dagelijks leven 
in de Franse tijd.
de noordelijke Kunsthof Blankenstein 2, T 0596-624488, open vr-zo 
14-17. T/m 9 mrt Anja Vlaskamp (schilderijen), George Burggraaff 
(foto’s). 15 mrt t/m 11 mei Van twee culturen, Ruloff Manuputty, 
Henk Mual, Ririmasse, Dari.

bad nieuweScHanS
galerie ateliertwee Voorstr. 32, T 0597-655420, dagl. op verzoek 
12-18. Ingrid Constance, Hans van Herwijnen, schilderijen.
LaKaserna Molenstr. 5, T 0597 856422, open do-zo 12-17 en op 
afspr. 5 apr t/m 1 juni Openingsexpositie Connection, Anna Rudolf, 
Wim vd Toorn, Boudewijn Rosman e.a.

beLLingwoLde
meubelatelier allerhanden Hoofdweg 148, T 0597-531193. Open 
2 mrt t/m 27 apr zo 13-17, 22-30 mrt za/zo 13-18. Houtkunst & 
-design.
museum de oude wolden Hoofdweg 161, T 0597-531509, open 
wo-vr 11-17, za/zo 13-17. T/m 27 apr 24K XL, Gretha Ates, Yvonne 
Struys e.a.

deLfzijL
galerie Hop Het oude postkantoor, open wo, za 13-17.
wonderland Landstr 44. Peter Schudde, Paula Biemans e.a., etalage-
expositie.

den andeL
galerie den andel Streekweg 1, T 0595-422726, open vr-zo 13–17 
en op afspr. 14 mrt t/m 11 mei Ons Waddengebied, Jan Jansma, Huib 
vd Stelt e.a.
atelier jan Steen MD Teenstraweg 8, T 0595-422045.

den Horn
Kerk Dorpsstr. 7, open 5 t/m 21 apr za/zo, Paasma 13-17, Joke vd 
Vegt, schilderijen.

eenrum
galerie Kunst om de hoek Hoofdstr. 25, T 0595-492206, open za/zo 
13-17 en op afspr.
galerie het raadhuis Raadhuisstr. 17, T 0595-497002, open vr-zo 
13-17. T/m 20 apr Maike vd Kooij, Theo Onnes, Harm Visser.

ezinge
museum wierdenland Van Swinderenweg 10, T 0594-621524, open 
di-vr 10-17, za/zo 13-17. T/m 28 sept Oudheden en erfgoed als 
inspiratie, Henk Helmantel.

groningen
ann’s art Vos Interieur Maupertuus, Laan Corpus den Hoorn 100, 
open op winkeltijden. T/m 29 mrt Edith Snoek, schilderijen.
Kunsthandel richard ter borg Folkingestr. 33, T 050-3110918, open 
wo-za 12-17.
cbK groningen Trompsingel 27, T 050-3680160, open wo-zo 13-17. 
T/m 9 mrt Landschappen, Anne van As, Francine Schrikkema, Gertjan 
Scholte-Albers e.a. 15 mrt t/m 27 apr Fotografen Noorderbreedte, 
Reyer Boxem, Harry Cock e.a.
galerie doornik & Schelfhout Munnekeholm 22, T 06-25365567, 
open wo-za 13-17 en op afspr. T/m 4 apr Juane Hui Xue, Simeon 
Nijenhuis e.a.
gr-id Rabenhauptstr. 65, T 050-5256497, di-zo 13-17. 16 mrt t/m 15 
juni All about my maps, Yomar Augusto.
groninger museum Museumeiland 1, T 050-3666555, open di-zo 
10-17, vr 10-22. T/m 16 mrt Masquerade, Marilyn Manson. T/m 25 
mei Natural beauty, van Fra Angelico tot Monet.
atelier Horneman Kajuit 326, T 06-50563099, open ma 13-18, di-do 
9-18, vr 9-21, za 9-17. T/m 30 mrt Human interface, Kitty Boon, Peter 
Boersma, Arie van ‘t Riet e.a.
fotogalerie Lichtzone Oude Kijk in ’t Jatstr. 36, open wo-zo 12-17. 5 
t/m 30 mrt Urban observations, Johanna vd Werff.
m0bi Kolendrift 13, open wo-za 12-17. T/m 19 apr Machina ludens, 
Freerk Wieringa, beelden.
noordelijk Scheepvaartmuseum Brugstr. 24, T 050-3122202, open 
di-za 10-17, zo 13-17. 22 mrt t/m 9 juni Gedwongen vrijheid. Het 
Engelse Kamp in Groningen 1914-1918. T/m 4 jan Lagen in Stad, 
archeologie.
noorderlicht fotogalerie Akerkhof 12, T 050-3182227, open wo-zo 
12-18. T/m 13 apr Five views from Korea. 19 apr t/m 22 juni Sochi 
project, Rob Hornstra.
pictura Walburgstr. 1, T 050-3122953, open wo-za 13-17, zo 14-17. 2 
t/m 30 mrt Francien Schrikkema. Hollandse Aquarellisten.
Sign Winschoterkade 10, T 050-3132651, open di-za 12-17, zo 14-17. 
T/m 23 mrt Vedute 0200. 21 mrt t/m 27 apr BNG workspace 12.
Station noord Kastanjelaan 1. T/m 30 mrt Gerhild van Rooij, 
tekstinstallatie.
Stichting wep Van Leeuwenhoeckstr. 44. T/m 9 mrt Recycling, div. 
kunstenaars.
galerie with tsjalling Oosterstr. 26, open wo-vr 12-18, za 12-17. T/m 
22 mrt Erik Buijs (sculpturen), Jorge Vicén (schilderijen).

grootegaSt
galerie Kunsthof Hoflaan 1, T 0594-852275, open ma-vr 8-17. T/m 
28 mrt Joke vd Vegt, schilderijen.

LeenS
Verhildersum Wierde 40, T 0595-571430, open di-zo 11-17. 8 t/m 17 
mrt deelnemers Kunst aan Huis atelierroute Lauwersland.

middeLStum
borg ewsum Oosterburen 1, T 0595-557282, wo-zo 13-16. 5 mrt t/m 
4 mei Jakobine van Dömming (glas), Joke Schepers (schilderijen).

niezijL
galerie ruigewaert Rijksstraatweg 1, T 0594-213738, open za/zo 
12-18 en op afspr. T/m 16 mrt Altink, Gerriet Postma, Von Dülmen-
Krumpelman e.a. 23 mrt t/m 18 mei Annemarie de Groot, Michael 
Buter e.a.

onnen
galerie appèlbergen Zuidveld 31, T 06-55740700, open za/zo 13-17. 
T/m 27 apr Martin Sijbesma, Janneke Hengst, Maarten Burggraaff.

SaaxumHuizen
galerie de pronkkoamer Saaxumhuizerweg 2, T 0595-425078, open 
za/zo 10.30-17 en op afspr. 22 mrt t/m 18 mei Gisela Gührs, Andreas 
Hoppe, Horst-Richard Schlösser.

Sappemeer
galerie de Smederij De Vosholen naast nr 58, T 0598-399899 tstl 
243, open do-za 13.30-16.30. 8 mrt t/m 19 apr Kunst uit (het) 
Zuidlaarderveen, div. kunstenaars, div. techn.

SLocHteren
Kunsthal Slochteren gemeentehuis, Hoofdweg 10a, open ma-vr 
9-16.30. T/m 31 mrt Marjon Beckers, Ellen vd Deen. 4 apr t/m 16 
juni Laurens Lubbers.

tHeSinge
bart art box Thesingerweg 4, T 050-3061909/06-43533703, open 
za/zo 13-17 en op afspr. T/m mrt Bloemen en groenten, Theo 
Leijdekkers, Yvonne Graver. In apr Systemen en gedachtes, John vd 
Rijdt, Baukje de Loos.

uLrum
bij de kunstenaars Noorderstr. 14, T 0595-401032, open 1e za/zo 
vd mnd 11-17, en 1e 3 wkndn van mrt Harm vd Meulen, Margriet 
Barends, beelden, schilderijen.
expoor Spoorstr. 28, open vr-zo 12-17.

Veendam
Kunstuitleen Turfcentrale, Molenstreek 314, T 0598-631031, open 
wo-za 13-17.
Veenkoloniaal museum Museumplein 5, T 0598-364224, open di-do 
11-17, vr-zo 13-17.

warfHuizen
fotogalerie l’Héritage Baron van Asbeckweg 22, open t/m 1e zo vd 
mnd en 27 apr 11-17 en op afspr. Objet trouvé, Hans Sas.

weSteremden
Kunstgang op de wind Aylsumaheerd, Vierburenweg 11, T 0596-
551877, open vr-zo 13-17 en op afspr. 1 t/m 30 mrt Wenden, div. 
kunstenaars, finale-tentoonstelling.

aLdtSjerK 
galerie bloemrijk Vertrouwen Van Sminiaweg 70, T 058-2561176, 06-
25356418, open do-za, 14-17 en op afspr. 7 mrt t/m 2 apr Beroemde 
en bijzondere vrouwen, Gwendolyn van Essen, Gerhild van Rooij e.a. 4 
t/m 30 apr Heine Noordstra (grafiek), Jet Twijnstra (keramiek).

baKHuizen
Homan-Hupkens in prent en beeld Gaestwei 14, T 0514-581312/06-
13020602, open vr-zo 12-17 en op afspr. T/m 30 mrt Het dier in de 
prentkunst, Escher, Horst Jansen, Daubingy e.a.

beetSterzwaag
galerie mdj-atelier Hoofdstr. 28, T 06-15396806, open vr/zo 13-17.
Kunsthuis Syb Hoofdstr. 70, T 0512-382376, open za/zo 13-17. T/m 
18 mrt De wissel, Domenico Mangano. 26 apr Koningsdag, Laura 
Bolscher.
galerie terbeek Hoofdstr. 42, T 0512-820300, open do-za 11-16, zo 
13-16. T/m 22 mrt Jozephine Wortelboer, Wim Zorn e.a.

de wiLgen
atelier amapola Hoptunen 13, T 06-52539055, open za/zo 13-17 
en op afspr. 14 mrt t/m 16 mei Land en lucht, Neeltje Dam, Margôt 
Ritman, schilderijen, beelden.

dracHten
e.m. galerie Heideanjer 8b, T 06-22121831, open vr-za 13-17 u en 
op afspr. 2 mrt t/m 5 apr René Kuipers, Harm Maris, objecten.
de galerij Burg. Wuiteweg 24, ingang Boelensstraat, T 0512-335025, 
open di-vr 14-17 en rond voorstellingen De Lawei. T/m 6 apr Waar 
kleur ontwaakt, Anja Nieuwold, landschappen.
museum dr8888 Museumplein 2, T 0512-515647, open di-za 11-17, 
zo, feestd. 13-17. T/m 9 mrt Palet van het interbellum: Nederlandse 
kunst uit 1914-1945.

franeKer
Kantoor der franeker courante Kunsten Eise Eisingastr. 21, T 0517-
395553, open op afspr. Douwe Elias, schilderijen.
museum martena Voorstr. 35, T 0517-392192, open di-vr 10-17, za/
zo 13-17. 28 mrt t/m 18 mei Jacobus Dijkstra, schilderijen.

gorredijK
galerie Hoogenbosch Stationsweg 66, T 0513-465178, open do-zo 
13.30-17.30 en op afspr. T/m 9 mrt Hans Boer, Marian Sturkenboom, 
Peter Paul Holterman.

cordèls Kunstkliniek Stationsweg 66a, T 0513-464122, open zo 
13.30-17.

HarLingen
atelier bb aansee Zuiderhaven 39, T 0517-414742, open vr-zo 
13-17 en op afspr. Wilco Berga (schilderijen, grafiek), Tanja Blokland 
(objecten). Ook Jan Deodatus en Skelte Visser.
atelier groenhuizen Heiligerweg 60, T 06-21200148, open vr-za 
10-17. Rob Groenhuizen (schilderijen).
galerie de Vis Noorderhaven 40, T 0517-417116, open do/vr 12.30-
17, za 11-17 en op afspr. T/m 29 mrt Alles kan, Klaas Gubbels e.a. 5 
apr t/m 22 juni Zon Maan Wolken, Anke Roder, schilderijen.

HeerenVeen
museum belvédère Oranje Nassaulaan 12, T 0513-644999, open 
di-zo 11-17. T/m 30 mrt Facing nature, Armando, Richter, Zandvliet 
e.a. 19 apr t/m 22 juni Lichtobservaties, werken in serie, Anke Roder, 
Christiaan Kuitwaard e.a.

KoLLum
galerie jitsche Hemkes Voorstr. 100, T 0511-451321, open do-za 14-
17 en op afspr. T/m 30 mei Ber Stekelenburg, beelden. 18 apr t/m 
29 mei schildersclub Boijl.

Koudum
galerie de Souverijne Hoofdstr. 26-28, T 06-10374486, open do-za 
13-16 en op afspr. 3 apr t/m 31 mei Ryt Kooistra (beelden), Anneke 
vd Made (schilderijen).

Leeuwarden
artemisia in Kunstzaken Eewal 98, T 058-2998841, open do-za 
12.30-17. T/m 29 mrt Sfeer, licht, lucht, Annemiek Vos, schilderijen.
Keramiekmuseum princessehof Grote Kerkstr. 11, T 058-2948958, 
open di-zo 11-17.
galerie de roos van tudor Eewal 47-49, T 058-2161636, open wo-vr 
13.30-17, za 11-17. T/m 15 mrt Greiden en Leithwalk, José Witteveen.
tresoar Boterhoek 1, T058-7890789, open ma-za. T/m 15 mrt José 
Witteveen.

Lemmer
inart kunstenaarscollectief, Nieuwburen 10-12, open vr-zo 13.30-17. 
9 mrt t/m 20 apr Frits Droog, Willy vd Duyn e.a. grafiek.
frisian Sailing company Emmakade 3, T 0514-566000, open ma-vr 
8.30-17.30 en op afspr. T/m 30 mrt Rinske van Huizen.

nieuweScHoot
Landgoed zofier Rotstergaastweg 95, T 0513-681616, open vr-zo 
12.30-17. T/m 16 mrt Evert van Hemert, Gerrit Wijngaarden e.a. 
21 mrt t/m 9 juni Het goede leven. 18 apr t/m 9 juni Daan Oude 
Elferink, foto’s.

noordwoLde
’t Vlechtwerk Mandehof 13, T 0561-430641, open di-do 11-16.30. 6 
mrt t/m 17 apr Jan J. Mulder, schilderijen.

offingawier
galerie offingawier Fiifgeawei 25, T 0515-415771, open za/zo 13-
17. 12 apr t/m 9 juni Zomerexpositie Gert-Jan Veenstra, schilderijen.

oLterterp
galerie Lauswolt bij De Slag, Selmien West 2, T 0512-301695, open 
di-za 10-12, 13.30-17, zo 13.30-17. T/m 16 mrt Elvira Dik, Gerard 
vd Weerd, Frans Faber e.a. 23 mrt t/m 4 mei Albert Greving, Grietje 
Postma, Mark Smit e.a.

ooStHem
galerie oosthem Hernepaed 4, T 0515-533105, open do-za 11-17 en 
op afspr. 9 mrt t/m 26 apr Anneke Kniesmeijer, Anja Knoopers.

rotteVaLLe
galerie-atelier Klaske Kalsbeek-Vlasma Heidbuorren 3, T 0512-
342047, open vr/za 13-18 en op afspr. 4 apr t/m 3 mei Voorjaarsex-
positie aquarellen.

SnaKKerburen
galerie efterom Oan ‘e Dyk 20, open vr/za, 1e zo vd mnd 13-17 en 
op afspr. T/m 16 mrt Mensen, natuurlijk, Tony Beijdorff, Simone vd 
Boogaart e.a.

SneeK
galerie bas Marktstr. 3, T 0515-426383, di-vr 13-17, za 12-16. T/m 4 
mrt Irene Veltman, Martin Huitsing e.a.
galerie peter bax Singel 82, T 0515-422772, open di-vr 13.30-18, do 
19-21, za 10-17. T/m 8 mrt Joke Plomp (schilderijen), Karen Versloot 
(keramiek).

VeenKLooSter
galerie noordvleugel Fogelsangh State, Kleasterwei 1, T 0511-
442436, open di-za 10-17. Doorlopende expositie 10 realisten. T/m 8 
mrt Dicht bij mij, Liduin van Noord, aquarellen, teksten.

wijnjewoude
atelier/galerie jan Kerkstra/marion pannekoek Tsjerkereed 4, T 
0516-481857, open do-za. Hedendaagse sieraden. 
galerie de wouden Merkebuorren 54, T 0516-481964, open za 11-17 
en op afspr. T/m 26 apr Joop van Bergen, beelden.

woLVega
Hannie mein Keramiekgalerij Frisiastr. 12, T 0561-614545, open op 
winkeltijden. T/m 12 apr Jose Hattink, Leo Broos e.a. 29 mrt t/m 26 
juni Tineke van Gorkum, Bep Rijkens e.a.

worKum
galerie berger Noard 23A , T 06-20234810, open wo-za 11-17, zo-di 
indien aanw. en op afspr. Agaath Berger, schilderijen, sieraden.
jopie Huisman museum Noard 6, T 0515-543131, open dagl 13-17.
galerie Kesk Súd 114, T 06-30590478, open vr-zo 13-17, mrt-okt 
wo-zo 13-17. T/m mrt Ahmad Haraji, An Luthart en div. Chinese 
kunstenaars.
galerie ada Stel Súd 32, T 0515-579193, open do-za 13-17 en op 
afspr.
galerie de Vereeniging Sud 13, T 06-28676254, open vr-zo 13.30-17. 
16 mrt t/m 11 mei Ellen Meereboer, Niels Schouten, Wim Zorn.

anLoo
Kunst-Kijkhuis Annerweg 5, T 0592-273032, open op afspr. 6 t/m 
13 apr Werk in Uitvoering, Hans Emmelkamp, Raimond Evers, Rieks 
Pepping.

annen
de Strubbel atelier-galerie, Schipborgerweg 5, T 0592-271974, open 
op afspr. Cees Drubbel, schilderijen.

aSSen
adventskerk Lindelaan 49, open vr 10-12, zo rond kerkdienst 
9-11.30. T/m 14 mrt Han Reeder, foto’s, schilderijen.
cbK drenthe Weiersstr. 1/f, T 088-0128000, open wo-vr 13-17, za 
13-16. T/m 15 mrt Overleven is hard werken, Charlotte Schleiffert. 
cbK Vanderveen Koopmansplein 16. open tijdens winkeltijden. T/m 
31 mrt 60 jaar Drents Schildersgenootschap.
defKa Venestr. 88, T 0592-315316, open do-za 13-17. 8 t/m 30 mrt 
Shared spaces, Cordula Prieser, Hanswerner Kirschmann
drents museum Brink 1, T 0592-377773, open di-zo 11-17. T/m 11 
mei 60 jaar Drents Schildersgenootschap. T/m 31 aug Mummies.
KunstSalon Vaart nz 6, T 06-50512515, open vr-zo 13-17 en op afspr. 
T/m 9 mrt Philip Akkerman, zelfportretten.

coeVorden
Kunst op 5 Sallandsestr. 5, T 06-25503692, open wo-za, koopzo 13-
17. T/m 7 mrt Amad Azimi e.a.

dieVer
atelier jenny nes Broekemastr. 21, T 0521-593255, open vr-za, 1e, 
3e zo vd mnd 13-16 en op afspr. Schilderijen.

dwingeLoo 
Kunstbureau arteria Dwingelderwijk 37, open vr/za 12-17 en op 
afspr.
Keramiek- & grafiekatelier Elysia Verhoeven en Siemen Dijkstra, 
Lheeweg 10b, T 0521-597636/597146, open wo-za 13-17.

eeLde
museum de buitenplaats Hoofdweg 76, tel. 050-3095818, open 
di-zo 11-17. T/m 15 juni Dick Bruna in Eelde.

eext
café Homan Hoofdstr. 12. 22 apr t/m 31 mei Egbert van Driels, 
reproducties tekeningen. (opening 21 apr 14.00 u. in kerk Eext, 
Kloosterstr. 2)

eLim
galerie afterdaan Carstensdijk 148, T 0528-352634/06-10545755, 
open op afspr. 8 mrt za 10.30-17. Open atelier.

emmen
cbK De Fabriek, Ermerweg 88b, T 0591-685820, open wo-zo 13-17. 
T/m 30 mrt IJstijden. T/m 6 apr Fringe, Wouter Stelwagen, foto’s. 5 
apr t/m 9 juni 25 jaar SKNN, keramiek. 12 apr t/m 15 juni Dazzle, 
Henriëtte van ’t Hoog, Michael Wright.
cQ Kapelstr. 121, T 0591-613868, open di-vr 9-17.

HaVeLte
galerie jan jetten Dorpstr. 33, T 0521-341605, open za/zo 13-17 en 
op afspr. Olieverfschilderijen en aquarellen.

meppeL
drukkerijmuseum Kleine Oever 11, T 0522-242565, open di-za 13-
17. T/m 29 mrt Zuiver van lijn, Hans van Hagen.
Kunsthuis Secretarie Hoofdstr. 22, T 0522–850644, open di-zo 13–17, 
do 10–17, vr 18-20. T/m 6 apr Take 5, 5 Meppeler kunstenaars. 12 
apr t/m 11 mei Blikopener, cursisten Francis Kilian.
Kunsthuis de Stijl Touwstr. 6, 06-30666682, open wo-vr 13.30-17.30, 
za 11-17 en op afspr. 

meppen
atelier agnes van eupen Mepperstr. 13, T 0591-532395, open op 
afspr. Schilderijen. 8/9 mrt 11-17 Open Atelierdagen.

nieuw amSterdam
galerie Van Strien Vaart nz 176, T 0591-551630, open vr-zo 13-17. 
T/m 23 mrt Alexander Bobkin, Marjan de Voogd e.a. 30 mrt t/m 18 
mei Ruther Hiemstra, Hanneke Pereboom e.a.

nijLande
art-melvy gallery Nijlande 19, T 0592-243294, open op afspr. 
Yvonne Visser (beelden) e.a. Beeldentuin.

ooSterHeSSeLen
atelier fontein Geubel 13, T 0524-582441, open dagl 11-16. Ben 
Fontein (aquarellen), Geertje Biessen (schilderijen).

paterSwoLde
galerie aanblick Fletcher Familiehotel, Groningerweg, T 050-
5340485, dagl 8-22.
galerie Lemferdinge Lemferdingelaan 2, T 050-3091377, open za/zo 
12-17. 8 mrt t/m 11 mei Joke Karssens, Hélène Grégoire e.a.

peize
de paardestal Hooghaar 1, T 050-5032003, open vr/za 10-17 en 
op afspr.
galerie-atelier Vier-b De Pol 21, T 050-5032261, open 18 apr 
t/m 5 mei vr-zo, en ma 21 apr, 5 mei 13-17. Kunst 11-daagse, 40 
exposanten.

ScHoonebeeK
atelier de Salon ’t Rak 15, T 0524-531266, open indien aanw. en op 
afspr. O.a. Marjolijn van Ginkel, schilderijen.

VLedder
atelier de Klei Linde Dorpsstr. 10, T 0521-382787, open ma-za 10-18 
en op afspr. Cees Vermeer, Liz Hansen, beelden.
ramart Oosterkamp 10, T 06-27086088, open 1e zo vd mnd. Zhong-
nai, Appel, Cremer, Gubbels e.a. T/m mrt alleen op afspr.

VrieS
gemeentehuis tynaarlo Kornoeljeplein 1, T 0592-266662, open ma-
vr. T/m 13 mrt Kitty Boon, Gabrielle Kroese, Dineke Oosting.

zweeLoo
Herv. Kerk De Wheem 10, open 25 apr t/m 18 mei, wo, za/zo 13-
17. Zweeler Palet, schilderijen, keramiek.

Groningen Kunstroutes groningen
Lauwersland Kunst aan Huis
Za/zo 8/9, 15/16 mrt, 11-17. 28 locaties in N–Groningen en 
-Friesland. Zie www.kunstaanhuis.nl

noorder 7
1e zo vd mnd 12-17. 30 km lange route door NO-Groningen. 
Info o.a. bij VVV en locatie Waarkunst (in ’t Waar). 
www.noorder7.nl

open ateliers westerkwartier
1e zo vd mnd 12-17. 10 kunstenaars in de regio 
Westerkwartier. Info: www.openatelierswesterkwartier.nl

Kunstroutes friesland
Lauwersland Kunst aan Huis
Za/zo 8/9, 15/16 mrt, 11-17. 28 locaties in N-Friesland en 
–Groningen. Zie www.kunstaanhuis.nl

Kunstroute Smallingerland
12/13 apr, za/zo 13-17. 16 kunstenaars in Drachten. Info: De 
Galerij, Museum Drachten, www.kunstroutesmallingerland.nl

Kunst aan de Kust Harlingen
8 galeries, ateliers en een museum in Harlingen. Info o.a. bij 
bibliotheken, VVV’s en hotels. www.kunstaandekust.nl

Friesland

Drenthe

Kunstroutes drenthe
open atelierdagen coevorden
Za/zo 8/9 mrt 11-17. Vijfde editie open ateliers div. kunste-
naars. Zie www.oad-drenthe.nl

Kunstroute emmen
Za/zo 12/13 mrt 13-17. Info: www.cbkemmen.nl
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GALERIE VOOR
HEDENDAAGSE KUNST

Saaxumhuizerweg 2/ ingang Nienhuisweg

9957 NH Saaxumhuizen
Telefoon 0595 - 425078
Openingstijden: za en zo van
10.30 tot 17.00 uur en op afspraak
e-mail: pronkkoamer@hetnet.nl
website: www.pronkkoamer.nl

expositie van 22 maart t/m 18 mei 2014:

 
Exposanten: 
Gisela Gührs - objecten
Andreas Hoppe - foto’s en fotografi ek
Horst-Richard Schlösser - 2-dimensionaal 
in gemengde techniek(foto)

AGNES VAN EUPEN
  beeldend kunstenaar 

open atelierdagen
 8 en 9 maart, van 11.00 tot 17.00 uur

www.oad-drenthe.nl

0591 532395 / 06 22953183
 info@agnesvaneupen.nl 

schilderijen  cursussen  workshops

 www.agnesvaneupen.nl

Galerie/Atelier

Margôt Ritman
Hoptunen 13
9213 VK De Wilgen (Fr.)
M.: 06-52539055

 “Land en lucht”
 14 maart t/m 16 mei 2014

Schilderijen en beelden van Margôt 

Ritman en schilderijen van Neeltje Dam

Kijk  op www.margotritman.nl

Keramiekatelier Elysia Verhoeven
Grafiekatelier Siemen Dijkstra

Expositie van het nieuwste werk 
vers uit het atelier

Lheeweg 10b te Dwingeloo tel: 0521-597146/597636

de openingstijden per 1 nov:
open van Wo. t/m Za. van 13 tot 17.00.

• Expositie en verkoop
• Kunstuitleen
• Bescheiden beeldentuin

Open: van December 2013 

tot en met Maart 2014 alleen 

op afspraak.

Oosterkamp 10, Vledder 

www.ramart.nl 

info@ramart.nl

06-27086088

Moleneind NZ 22  ●  9203 ZP  Drachten  ●  telefoon 0512 - 51 32 23  ●  www.kunstuitleen-veenstra.nl

D E  K U N S T . . .  
   I N     I N  U I T L E E NU I T L E E N

Uw Droomhuis 
staat in Gaasterland!

met het mooiste uitzicht van Friesland,
atelier en tentoonstellingsruimte (of 2 ateliers)

             Aanbieders: etser Reinder Homan

 beeldhouwer Sofie Hupkens
 

Kijk op Funda.nl: Gaestwei 14 Bakhuizen

Kunstveiling
Richard ter Borg

Info: www.terborg.com



expositieagenda Stuur expositiegegevens en persberichten voor de KunstKrant van mei/juni 
uiterlijk 10 april naar het volgende adres: KunstKrant, Postbus 494, 9700 AL Groningen, 
of e-mail naar kunstkrant@live.nl

aLmeLo
Keramiekcentrum westerdok atelier Erna Futselaar, Trompstr. 2, T 
0546-861958, open op afspr. Keramiek, brons en klei.
Stichting indigo Kunsthal Hof 88, Hofkamerstraat, Elisabethhof 6, 
open di-zo 13.30-17.

batHmen
oog en blik galerie en beeldentuin, Braakmanssteeg 10, T 0570-
543030, open zo 13-17 en op afspr. Gemma Vermeulen, beelden.

beuningen
Het dinkelwerk Denekamperstr. 49, T 0541-355955, open di-vr 10-
17, za 10-16, zo 13-17. Kunstenares Karin Veldhuis, edelsmid Patricia 
de Jonge, Rikie Braakhuis (Tiffany, glas).

borne
bornse Synagoge Ennekerdijk 17, open za/zo 14-17. T/m 16 mrt 
Danielle Frenken. 30 mrt t/m 17 mei Imaginary fields of organism, 
Karin Rianne Westendorp.

deLden
galeriet Langestr. 46, T 074-2919600, open di-vr 11-17.30, za 11-17, 
zo 14-17.
de witte Kamer Langestr. 47, T 074-2593555, open wo-vr 13-17.30, 
za 11-17, zo 13-17.

den Ham
expositiehuis Middendorpshuis, Grotestr. 4, T 0546-671864, open 
wo-za 14-16. 25 apr t/m 30 mei 25-jarig jubileum, div. kunstenaars.

deVenter
galerie Kiek-Kus Roggestr. 16, T 0570-642573, open wo-za 12-17 en 
op afspr. Regelmatig wisselende exposities.
Kunstenlab Laboratoriumplein 1, T 0570-611848, open do 13-21, vr-
zo 13-17. T/m 13 apr Watching (over) me. 3 t/m 27 apr Accomplices 
III, div. kunstenaars.

diepenHeim
drawing centre Kuimgaarden 1, open di-zo 11-17.
galerie Visée Grotestr. 41, T 06-18653279, open vr/za 13-17.

enScHede
galerie beeld & aambeeld Walstr. 13, T 053-4300357, open 
wo-za 10-17, do 10-21. T/m 5 mrt Ron Ekkelenkamp, Persheng 
Warzandegan. 8 mrt t/m 9 apr Coby Bos (schilderijen), Niki Stylianou 
(sieraden).
concordia 21rozendaal, Het Rozendaal 21, T 053-4300999, open do/
vr 13-17, za/zo 11-17. T/m 16 mrt Peter de Cupere, geurinstallaties.
concordia Langestr. 56, T 053-4300999, open ma-vr 10-18, za 10-16. 
T/m 8 mrt Ah, wat lief, Merijn Bolink, Anne van Eck e.a.
tetem kunstruimte Stroinksbleekweg 16, T 053-2308791, open 
do-zo 11-17. T/m 9 mrt Phantom reality reset, Marnix vd Berg, 
Miyuki Okuyama e.a., nieuwe media. T/m 16 mrt SRNDPT, Timo van 
Grinsven, Jeroen de Nijs e.a.
rijksmuseum twenthe Lasondersingel 129-131, T 053 4358675, 
open di-zo 11–17. T/m 16 mrt Permeke. T/m 31 aug The emergence 
of form, Maria Blaisse. 15 mrt t/m 31 aug Jan Fabre, insectentte-
keningen en –sculpturen 1975-1979. 6 apr t/m 28 sept De Vlaamse 
barok, Rubens, Van Dyck, Jordaens.
twentsewelle Rozendaal 11, open di-zo 11-17. T/m 31 aug 
O’Hanlons helden.
galerie wViii Wilhelminastr. 8, open do/vr, za 13-17. 22 feb t/m 
Beniti Cornelis, Peter Meijer.

gietHoorn
galerie duine-rhee Molenweg 36, T 0521-360210, open zo 14-17 
en op afspr. T/m 17 mrt Poëzie visueel gelezen, kunstenaars De 
Ploegh. 23 mrt t/m Jeroen van Merwijk (tekeningen), Hanne Ruiter 
(sieraden).
rhoda Kunst en Keramiek Binnenpad 41, T 0521-362040, open dagl 
10-18 en op afspr. H. Wijngaard, R. Smelt, en R. Meilof e.a.

Hardenberg
Hardenbergart LOC, Parkweg 1-4, open dagl 14-17, do 19-20, za 
11-14. T/m 15 mrt StroomOpwaarts, kunstenaars ArtEZ. 21 mrt t/m 
10 mei The Sorrow Club, Igor Smirnov, schilderijen.
KnstSpr Wilhelminaplein 3a, T 0523-260013, open di-za 14-17, do 
19-21.

Heino/wijHe
museum de fundatie kasteel Het Nijenhuis, ’t Nijenhuis 10, T 0572-
388188, open di-zo 11-17. T/m 9 juni Jan Voerman, schilderijen.

HengeLo
crea Esrein 9-11, T 074-2917597, open ma-vr 9-17.
gallery Signaal Enschedesestr. 238, T 074-2470597, open zo van 
14-17 en op afspr.

HoLten
nagelhoutzaal Kulturhus, Smidsbelt 6, open ma-vr 11-17, za 11-15. 
Collectie Nagelhout. T/m 5 mei De Nagelhoutreis van A.G. Gerritsen.

Kampen
galerie de andere tijd Voorstr. 46, T 038-3323674, open do-za 10-18.
gemeentelijke expositieruimte IJsselkade 33, T 038-3317417, open 
di-za 11-17. T/m 15 mrt Emile vd Kruk, beelden.
ikonenmuseum Buiten Nieuwstr. 2, T 038-3858483, open wo 13-17, 
do-za 10-17.
Koornmarktspoort IJsselkade 1, T 038-3317361, open di-za 11-17. 
T/m 16 mrt Shifting Views, Karin Bos.

LonneKer
galerie Quinta bies Dorpsstr. 90, open vr 11-17, zo 13-17.
galerie urinoir bezet Dorpsstr., open 24/7. T/m 12 apr Caroline van 
Ockenburg, mixed media.

nijVerdaL
galerie Sous-terre Van den Bergsweg 3, T 0548-616838, open ma 
13-17, di-za 10-17.

oLdenzaaL
art atelier Markt 13, open werkdagen 10-17. Lony Wing.
Het palthe-huis Markstr. 13, open di-vr 12-17, za/zo 14-17. T/m 23 
mrt Elsbeth Cochius, grafiek.

ommen
atelier de garage Leeuwenbekstr. 26, open ma-do 9.30-12.30. Leo 
Jutten, schilderijen.
galerie aly Schutte en galerie eric Schutte Dalmsholterweg 6, T 
0529-456361/455762, open di 13-17, vr/za 10-17 en op afspr.

StapHorSt
galerie Hein elferink Kastanjelaan 5, T 0522-242414, open do 14-18, 
vr/za 10-18, 2de zo vd mnd 13-17 en op afspr. T/m 29 mrt Henrik 
Eiben, Linda Karshan. 3 apr t/m 11 mei Mario De Brabandere, Arjan 
Janssen.

SteenwijK
galerie bruelle Komputsingel 5, T 0521-344533, open vr/za 11-17.
Stadsmuseum Markt 64, T0521-511704, open ma 13-17, di-vr 10-12, 
13-17. T/m 13 sept Een torenhoge spits, honderd jaar bekroning van 
de toren 1914-2014.

VroomSHoop
jaq’s galerie Stationslaan 16, open za/zo 12-16 en op afspr. Jaq. 
Ezendam.

wierden
galerie tolg’art Tolgaarde 6-8, T 0546-657589, open do 13-17.30, 
vr 13-20.30, za 10-16, 1e zo vd mnd 13-17 en op afspr. T/m 22 mrt 
Erik Schutte, Jan vd Meulen, schilderijen, objecten. 27 mrt t/m 4 mei 
Sjoerdtje Hak, Mary Shaw, Andrijana Martinovic.

ijHorSt
de galerij Kerkweg 12, T 0522-441367, open vr-zo 14-18 en na 
afspr.

zwoLLe
museum de fundatie Blijmarkt 20, T 0572-388188, open di-zo 11-17. 
T/m 16 mrt Tropisch koninkrijk. 21 mrt t/m 1 juni Felix Nussbaum. 
30 mrt t/m 17 aug Meer macht, Steve McQueen, Ai Weiwei, Anselm 
Kiefer e.a.
Kunstuitleen zwolle Voorstr. 31, T 038-4216118, open di-za 11-17, 
do 11-21. T/m mrt Josje Schut, design. T/m apr Important stuf, vilten 
design.
galerie Lang Licht Spoelstr. 28, T 038-4549786, open vr/za 12-16 en 
op afspr. Annette vd Vegte, Theo Jaasma, Michiel Galama e.a.
galerie de Langenhof Brinkhoekweg 8, wo-vr 10-17.
Stedelijk museum Melkmarkt 41, T 038-4214650, open di-zo 11-17. 
T/m 5 mei State of the arts, Anneke Wilbrink, Jason Koelewijn e.a.

aLmere
corrosia! expo Markt 5, T 036-5215929, open di-za 12-17. T/m 15 
mrt Kijk! Mijn familie – Verjaardagsfeestjes, Ilvy Njiokiktjien.
Kunstcentrum jillian Mandelaplein 1, open di-vr 10-16. T/m 15 mrt 
Eva Kruis, Bart Stork e.a. 22 mrt t/m 19 apr div. kunstenaars.
zoxx gallery Antiguastr. 27, T 036-5254981, open op afspr. Fotogra-
fie binnen thema Tijd & Ontdekking.

dronten
galerie kunstuitleen aan de amstel Amstel 44, T 0321-325501, 
open do-za 10-17. 
caH Vilentum De Drieslag 4. Kunst in de kas, div. kunstenaars, 
beelden.

eSpeL
galerie de paardenstal Noordermiddenweg 2-1, T 0527-612654, 
open do-za, 1e, 3e, 5e zo vd mnd 13.30-17; 16 apr t/m 4 mei Tulpen-
festival dagl open. T/m 30 mrt Roeland van Reem, Joek van Draanen. 
3 april t/m 15 juni Amazing, Yvon van Wordragen, Hannie Diender 
e.a., beelden, schilderijen. Beeldentuin open.

LeLyStad
atelier 05 Karveel 5505, T 0320-245108, open mrt t/m mei ltste zo 
vd mnd 14-17, hele jaar op afspr. Martine Bakker, schilderijen.
bos fine art Buitenplaats 131, T 0320-244826, open zo 14-17 en op 
afspr. T/m 5 mei Konkreet, Erik Oldenhof, André van Lier e.a.
go4art Hollandse Hout 296, T 0320-228899, open di-do, 1e zo vd 
mnd 14-17. Angèle Hoegee, Marius Meulenberg, Roland Meijer, 
beeldentuin.

nageLe
museum nagele Ring 23, T 0527-653077, open do-zo 13-17. 2 mrt 
t/m 25 mei 25 jaar KV Flevoland, 60 kunstenaars.

zeewoLde
atelier nestor Krachtenveld 52, T 036-5225229, open di-vr 9-12, 
za12-15. Kathelijne Hes, Ineke te Kaate, Wilhelmien Nijboer e.a.

aLmen
galerie de blauwe deur Bakkersteeg 2, T 0575-433447, open wo 
10-17, do/vr (eind mrt-1 nov) 14-17, 1e za/zo vd mnd 12-17. T/m 14 
mrt Julia, Joost en Geert de Groot, foto’s.

apeLdoorn
coda museum Vosselmanstr. 299, T 055-5268400, open di-vr 10-
17.30, do-koopavond, za 10-17, zo 13-17. T/m 30 mrt Kettingreacties, 
Claartje Keur.
paleis Het Loo Amersfoortseweg 7313, T 055-5772400, di-zo 10-17. 
T/m 9 mrt Katinka van Rood, beelden.
galerie zaay! Asselsestr. 43, open do 12-17, vr/za 11-17. Wisselende 
exposities.

arnHem
dudok Koningstr. 40, T 026-3511872.
Galerie in de Kerkstraat Kerkstr. 8, T 026-4429502, open do 14-19.30, 
vr/za 12-17, 1e zo vd mnd 13-16. 
museum arnhem Utrechtseweg 87, T 026-3775300, open di-vr 
10-17, za/zo 11-17. T/m 27 apr KG80, Klaas Gubbels. 15 mrt t/m 17 
aug Threads.
galerie plaatsmaken Klarendalseweg 82a, open wo-vr, zo 12-17. 
T/m 15 mrt Dwaalkamer, Aline Eras, Erik Odijk e.a.
galerie Stijl De Chauffeurswoning, Hoflaan 3, T 026-3794438, open 
za/zo 13-17 en op afspr. T/m 31 mrt Estella den Boer, schilderijen.

appeLtern
Sous-terre Walstr. 2a, open dagl 10-18 (mrt, okt/nov 10-17). Galerie 
en beeldenpark.

borcuLo
beeldentuin aj & Lw bier Haarloseweg 6, T 0545-271380, open 15 
apr t/m 12 okt op afspr.

bredeVoort
foto21 ’t Zand 21, T 0543-452006, open wo-zo 11-17. T/m 6 apr Hec-
tiek en verstilling, Peter van Tuijl. T/m 13 apr Urbex, Will Westerweel. 
T/m 27 apr Gelders Nieuwsfoto.

doetincHem
Kunstuitleen Erdbrinkplein, hoek Koperen Kees, open do-za 14-17. 
Ben Haggeman, Babette Degraeve, Jos Klaver e.a.
Stadsmuseum Burg. van Nispenstr. 2, open di-za 11-17, zo 13-17. 
T/m 30 mrt Interieur/exterieur, Erik Mattijssen, Francis Konings e.a. 4 
apr t/m 1 juni van Steedje naar Stad.
Het web  De Veentjes 35, T 0314-362996, open vr-zo 14-17, za 11-17, 
koopzo 12-17.

drempt
galerie de witte Hemel Wittehemelweg 23, T 06-22385230, open za 
11-17 en op afspr.

eLburg
Sjoel elburg Graaf Hendriksteeg 2, T 0525-685564, open di-za 11-17. 
T/m 10 mei Even zo vrolijk is het treurig, Mels Sluyser, schilderijen.
galerie withaar Beekstr. 11, T 0525-682698, open wo-za 13.30-
16.30. Reint en Rian Withaar, schilderijen.

geLSeLaar
gelster galerie Driessenweg 2, open vr-zo 13.30-17.

Hattem
anton pieck museum / Voerman museum Achterstr. 46-48, T 038-
4442897, open di-za 10-17. T/m 1 apr Menno Balm, illustraties. T/m 
27 apr Voerman & Voerman.
galerie de rode jas Kruisstr. 15, T 038-4449999, open do-za 13.30-
17.

HummeLo
Landgoed enghuizen Rozegaardseweg 7, T 0314-394804. 20 apr t/m 
9 juni Kunstwandelroute, 38 leerlingen, studenten.

KLarenbeeK/VoorSt
galerie bij Krepel J.R. Krepellaan 5-7, ing. Kopermolenweg t.o. 7, T 
055-3011103, open vr-zo 11-17.

Laag-KeppeL
galerie 1880 Hummeloseweg 4a, T 0314-382208, open do-zo 13-17 
en op afspr. Brood, Heijboer, Corneille e.a.
espace enny Dorpsstr. 14, T 0314-381808, open do-za 11-17 en op 
afspr.
de Kunstkamer Dorpssstr. 23, T 0314-381025, open 1ste zo vd mnd 
12-17 en op afspr. Herman van den Broek.

Loenen
arthuus Eerbeeksewg 13a, T 055-5050623/06-51447588, open vr-zo 
11-17 en op afspr. Wisselende exposities.

neede
galerie de berendjeshoek Oudestr. 53, T 06-53397046, open za 
13-16.30 en op afspr. Hasto, Jacob Kanier, Elke Paleit e.a.
galerie needien Bremstr. 34, T 0545-292465, vr-zo 14-17.

neerijnen
Stroomhuis Van Pallandtweg 1, open do-zo 11-17. 1 t/m 20 apr Ad 
Arma, Jorn van Leeuwen. 22 apr t/m 4 mei WaardArt lente.

nijmegen
architectuurcentrum nijmegen Ridderstr. 27, T 024-3244382, open 
wo-zo 13-17, 1e do vd mnd 19-21u.
galerie bart Ziekerstr. 87, T 024-3600577, open wo-vr 11-18, za 
11-17 en op afspr.
novio arte Kunstuitleen, Kanunnik Mijllinckstraat 1. T/m 8 apr Foto’s 
en clips, Godelieve Krekelberg.
museum het Valkhof Kelfkensbos 59, T 024-3608805, open di-vr 10-
17 en za/zo 11-17. T/m 30 mrt Nature Rewired, Christiaan Zanikken.

ooSterbeeK
Kunstgalerij albricht Utrechtseweg 107, T 026-3611876, open wo-za 
11-17 en op afspr.

otterLo
Kröller-müller museum Houtkampweg 6, T 0318-591241, open di-zo 
10-17, beeldentuin tot 16.30. T/m 9 mrt Adam Colton. T/m 30 mrt A 
one day walk, Caro, King, Long, Cragg e.a.

Stroe
galerie in de oude school Stroeërschoolweg 6, T 0342-442527, open 
wo, vr/za, 1e, 3e zo vd mnd 13.30-17.

Vorden
galerie a-quadraat Mosselseweg 12a, 0575-556456/06-54397579, 
open vr-zo 13-17 en op afspr.
galerie de burgerij Zutphenseweg 11, T 06-51112390, open vr-zo 
13-17. 8 mrt t/m 13 apr Dup en Wim Poort, Joke Venhorst-de Roos.
galerie agnes raben Nieuwstad 20, T 0575-551647, open vr-ma 
11-17 en op afspr. T/m 23 mrt André de Jong, tekeningen. 6 apr t/m 
4 mei Coen Vernooij e.a.

wageningen
beeldengalerij Het depot Arboretumlaan 4, T 0317-467720, open 
do-zo 11-17, vr 11-21. 6 apr t/m 21 sept Wortels en vleugels, Andreas 
Hetfeld.
Villa Hinkeloord Generaal Foulkesweg 64. T/m 25 mei Teja van 
Hoften.
galerie wit Hamelakkerlaan 38, T 0317-410930, open do-zo 13.30-
17.30. T/m 16 mrt Guido Vlottes, Miriam Pertegato.

zutpHen
Sculptuurhuis de egge Spittaalstr. 90, open T/m 21 apr vr-zo 13-18. 
Huid en Huis, Jacques van Es, installaties.
Koelhuis Parkstr. 1, open T/m 21 apr vr-zo 13-18. Huid en Huis, 
Jacques van Es, installaties, work in progress.
Kunstuitleen zutphen Lokenstr. 6-8, 0575-540814, open di 14-17, vr 
11-14, za 11-16.
galerie bozana milic Nieuwstad 66, T 0575-476996, open do-za, 1e 
zo vd mnd 12-17 en op afspr.
museum Henriette polak Zaadmarkt 88, T 0575-516878, open di-zo 
11-17.

amerSfoort
faSade Stad van Cahen, Muurhuizen 104, T 033-4603086.
museum flehite Westsingel 50, T 033-2471100, open di-vr 11-17, 
za/zo 12-17. T/m 6 apr Aanwinsten, Escher, Fiks, Withoos e.a. 12 apr 
t/m 10 juni Stralende schoonheid.
Kade Smallepad 3, T 033-4225030. T/m 23 mrt Blueprint/Blauw-
druk, kunst, architectuur.
galerie Kunstbroeders Weverssingel 22, T 06-14133123, open vr-zo 
13-18 en op afspr.
mondriaanhuis Kortegracht 11, T 033-4600170, open di-vr 11-17, 
za/zo 12-17. T/m 4 mei Tussen tijd en eeuwigheid, Estella den Boer 
(1912-2014), schilderijen.
de Vensterbank Bergstr. 32, dagl 8-24 vanaf straat te bezichtigen. 
T/m 1 juni Tanja Smeets.

biLtHoVen
arttraverse Gemeentehuis Jagtlust, Soestdijkseweg Zuid 173, T 030-
2288111, open ma-vr 8.30-17, di 8.30-19. 9 mrt t/m 22 apr Jorn van 
Leeuwen (schilderijen), Lia van Vugt (beelden).

bunniK
museum oud amelisweerd Koningslaan 9, open v.a. 22 mrt, o.a. 
Armando collectie.

SoeSt
artishock Steenhoffstr. 46 open wo, vr 10-12, ma, wo 19.15-20.15.
galerie de ploegh Pimpelmees 3, T 035-6090411, open wo-vr 11-17, 
za 11-16. 9 mrt t/m 5 apr Kijk op de stad, Lucia Fransen, Jeroen 
Hermkens e.a. 12 apr t/m 17 mei In hout, leden De Ploegh.

utrecHt
aboriginal art museum Oudegracht 176, T 030-2380100, open di-vr 
10-17, za/zo 11-17.
bos fine art kantoor Eelman Nienhuys Makelaars, Nachtegaalstr. 3, 
T 06-16484645, open za/zo 14-17 en na afspr.; bezichtigen tijdens 
kantoortijden. T/m 5 mei Konkreet, Marisja van Weegberg, Janos 
Saxon e.a.
catharijneconvent Lange Nieuwstr. 38, T 030-2313835, open di-vr 
10-17, za/zo 11-17. T/m 10 aug Thuis in de Bijbel.
centraal museum Agnietenstr. 3, T 030-2362362, open di-zo 11-17. 
T/m 11 mei Rietveld en Van Baarencollectie. T/m 18 mei De zeven 
hoofdzonden. T/m 9 juni Surreële werelden.
Kunsthandel meijer Domplein 1, T 030-2332503, open do/vr 12-18, 
za 11-17.
Kuub Pieterstr 3, open do-zo 13-18. T/m 13 apr Ultra, Rob Scholte.
morren galleries Oudegracht 338-340, T 030-2317752, open wo-za 
11-17, zo 12-17.
morren galleries Burg. Reigerstr. 2a, T 030-2381867, open wo-za 
11-17, zo 12-17.
galerie Quintessens Nieuwegracht 53, T 030-2322351, open wo-za 
12-17. 5 mrt t/m 26 apr Bernard Larsson, Piet Gispen, portretten 
1960-2014.
galerie jaap Sleper Nieuwstr 24, T 030-31118.

wijK bij duurStede
galerie ahrens Oeverstr. 25, T 0343-572406, open za/zo 13-17 en 
op afspr.
galerie de bekoring Oeverstr. 21, T 0344-682607, open do-za 11-17, 
zo 13-17.
Gitta Glaskunst atelier, Kostverlorenpad 1a, T 06-18162050, open 1e, 
3e za/zo vd mnd 13.30-17.
galerie mignon Peperstr. 52a, T 06-44671389, open za/zo 13.30-
17.30. Hermanus, Rian van Nieuwkerk e.a.
reinaerde atelier ’t rondeel Outsider art gallery en kunstuitleen, 
Kokkestraatje 35/39, T 0343-591343, open ma-vr 10-16, 1e zo vd 
mnd 13-17.

woerden
Stadsmuseum Kerkplein 6, T 0348-481057, open di-za 10-17, zo 
13-17. 8 mrt t/m 1 juni 1633: Woerdens weeskind in New York, Jan 
Roelof vd Brink, aquarellen.

ijSSeLStein
museum ijsselstein Walkade 2-4, T 030-6886800, open wo-zo 13-17. 
T/m 18 mei Máxima en Alex bij MIJ, Robin Utrecht, foto’s.

aLKmaar
biss art Geesterweg 2, T 072-5405033, open op afspr. Alechinsky, 
Brood, Tapiès e.a.
grafisch atelier Doelenstr. 23, T 072-5128075, open ma-vr 10-18. 
T/m 4 mrt Barbara Ring. 7 mrt t/m 8 apr Schroot, Hans Wap.

Kunstroutes overijssel
natuurgebied de weerribben
Route met twaalf kunstwerken. Info: Bezoekerscentrum De 
Weerribben, Ossenzijl. 

Kunststappen
1e zo vd mnd 13-17. Galeries en ateliers in Almelo en Wier-
den. Info: www.kunststappen.nl

Gelderland
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Kunstroute flevoland
Kunst route Lelystad
Ltste zo vd mnd 14-17. Open ateliers kunst en kunstnijverheid. 
Info: www.kunstroutelelystad.com

Overijssel

Flevoland

Kunstroutes gelderland
KunstzondagVorden
Zo 9 mrt 11-17. Route langs ateliers en galeries in en rond 
Vorden. Info: VVV (Kerkstr. 1b) en www.kunstzondagvorden.nl

een rondje kunst zutphen
1e zo vd mnd, 12-17. 11 open ateliers.

Kunstroutes utrecht
cultureel rondje wijk bij duurstede
Elke 1e zo vd mnd 13-17 alle galerieën geopend in Wijk bij 
Duurstede.

KunstKijkroute amersfoort
Elke 3e zo vd mnd 13-17 in mrt t/m mei, sept t/m nov. 45 
ateliers en 10 galeries. Info: www.kunstkijkroute.nl

Noord-Holland

Utrecht
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galerie ’t Landwijff Kapelsteeg 4, T 06-54791412, open do-za 12.30-
17. Permanent materieschilder Ger Supheert.
Stedelijk museum Canadaplein 1, T 072-5489789, open di-zo 10-17. 
Permanent: De Gouden eeuw van Alkmaar, Saenredam, Van Hont-
horst, Van Oostsanen e.a. Bergense School en Charley Toorop.
de telefooncentrale Koelmanlaan 350, open ma-vr 9-17. 6 kunste-
naars, schilderijen beelden.

amSteLVeen
cobra museum Sandbergplein 1, T 020-5475050, open di-zo 11-17. 
T/m 16 mrt Kamabade’s grote we hebben alles te verliezen show, 
Kamagurka, David Bade. T/m 11 mei Verenigd in de zoektocht naar 
vernieuwing. 4 apr t/m Guggenheim New York, Pollock, Rothko, De 
Kooning e.a.
museum jan van der togt Dorpsstr. 50, T 020-6415754, open wo-vr 
11-17, za/zo 13-17. T/m 16 mrt Corneille, Bert Grotjohann, Yasmine 
Enneking e.a.

amSterdam
galerie 59 SBK, Van Eeghenstr. 59-1, T 020-6732640, open wo-zo 
11-17.
gallery238 Brouwersgracht 238, T 06-14355222, open do-zo 12.30-
17.30 en op afspr.
akinci Lijnbaansgracht 317, T 020-6380480, open di-za 13-18.
amphora art Vinkenstr. 71, T 06-43020787, open 2e zo vd mnd en 
op afspr. Greet Weitenberg, mozaïek. Theo Wolvecamp, Jeroen Hen-
neman e.a. grafiek.
amstelkerk Amstelveld 10, open ma-vr 10-17. T/m 4 apr Met Mon-
nickendam op reis, Martin Monnickendam (1874-1943), pastels.
amsterdam expo Gustav Mahlerlaan 24, T 020-76305999, open dagl. 
9-19. T/m 11 mei Titanic: the artefact exhibition.
andaz Hotel Prinsengracht 587. T/m 15 juni video’s van Abramovic 
en Ulay, Nauman, Serra e.a. i.s.m. Stedelijk Museum.
de appel arts centre, Prins Hendrikkade 142, open di-zo 11-18. T/m 
13 apr ASCO, Nina Yuen, nieuwe media.
art Singel 100 Singel 100, T 020-6257764, open wo-za 13-17.30, 1e 
zo vd mnd 14-17. T/m 22 mrt Manolo Belzunce. 27 mrt t/m 19 apr 
Philippe Boutens.
arti & amicitiae Rokin 122, T 020-6245134, open di-zo 12-18. T/m 
23 mrt Luminous flux, Laura Buckley, Matthias Tharang e.a.
galerie bart Elandsgracht 16, T 020-3205208, open wo-vr 11-18, za, 
1e zo vd mnd 12-17.
borzo Kunsthandel bv, Keizersgracht 516, T 020-6263303, open 
wo-za 13-17.
cbK Oranje-vrijstaatkade 71, T 020-2535456, open di-zo.
foam fotografiemuseum, Keizersgracht 609, T 020-5516500, dagl 
10-18, do-vr 10-21. T/m 12 mrt William Klein. 21 mrt t/m 4 mei The 
Citadel, Kaveh Golestan. 21 mrt t/m 1 juni The Enclave, Richard Moss.
annet gelink gallery Laurierstr. 187-189, T 020-3302066, open di-vr 
10-18, za 13-18.
Van gogh museum Paulus Potterstr. 7, T 020-5705200, open dagl. 
10-18, vr 10-22. T/m 1 juni Félix Vallotton.
grimm gallery Keizergracht 82 & Frans Halsstr. 26, open wo-za 
12-18.
gip gallery Ferdinand Bolstr. 1, open di-za 13-17.
galerie Hooffzaak Haarlemmerdijk 54,  T 06-22438660, open vr-zo 
12-18.
joods Historisch museum Nieuwe Amstelstr. 1, T 020-5310380, open 
dagl. 11-17. T/m 13 mrt Schönberg en Kandinsky.
galerie carla Koch Veemkade 500, T 06-4397440, open na afspr.
Kunstcafé AJ Ernststr. 112. T/m 24 mrt Kunstgroep Buitenveldert.
galerie Lieve Hemel Spiegelstr. 3, T 020-6230060, open di-za 12-18.
Life - the gallery Lauriergracht 96, T 020-7557938, open wo-za 
12-18.
Lumas Van Baerlestr. 8, T 020-2410010, open ma-vr 10-18, do 10-21, 
zo 12-18. T/m 9 mrt Cuba expired, Werner Pawlok, foto’s.
magna plaza Nieuwezijds Voorburgwal 182, open ma-za 10-19, zo/
feestd. 12-19. Re:mbrandt All his paintings, permanent.
Huis marseille Keizersgracht 399-401, T 020-5318980, open di-zo 
11-18. T/m 9 mrt Gouden jaren, Rob Hornstra’s Rusland. 15 mrt t/m 8 
juni Apartheid & after, David Goldblatt, Paul Alberts e.a.
the merchant House Herengracht 254, T 020-8455955, open vr 12-
18 en op afspr. 7 mrt t/m 18 mei De 21 allemooiste tekeningen, Jan 
Schoonhoven, Henk Peeters.
galerie mg Spiegelgracht 6s, open do-zo 12-18. T/m 8 mrt Hollands 
licht, Hannie Rieuwerts, aquarel.
gallery nine Keizersgracht 522, T 06-13212049, open do-za 12-17 
en op afspr.
atelier oosterbosch Vinkenstr. 154 hs, T 06-41398637, open do/vr, 
zo 12-17 en op afspr. T/m 1 mei Hella van ’t Hof, Wilma Mik.
galerie overstroom Entrepotdok 33, T 020-7727826, open vr-zo 13-
18 en op afspr. T/m 23 mrt Kleur bekennen, Nelleke Seeder.
galerie petit Nieuwezijds Voorburgwal 270, T 020-6267507, open 
wo-za 12-17.
eduard planting gallery Eerste Bloemdwarsstr. 2 links, T 020-
3206705, open wo-za 13-18.
the ravestijn gallery Westerdoksdijk 603-a, T 020-5306000, open 
ma-vr 9-17, za 12-17.
rembrandthuis Jodenbreestr. 4, T 020-5200400, open dagl. 10-17. 
T/m 27 apr Rembrandt of niet? Oude tekeningen, nieuwe namen.
renssen art gallery Nieuwe Spiegelstr. 44, open dagl 12-17 en op 
afspr. Erik Renssen, schilderijen.
rijksmuseum Jan Luijkenstr. 1, T 020-6747470, open dagl. 9-18. T/m 
16 mrt Frank Auerbach. T/m 15 apr Een nieuwe koning, een nieuw 
portret. T/m 5 mei Lotus Dome, Daan Roosegaarde. 25 apr t/m 7 
sept Kunst is therapie, door Alain de Botton & John Armstrong.
il Sogno Koningsstr. 19, open ma-vr 15-22, za/zo 12-22.
galerie Stam Prinsengr. 356S, open wo-za 11-17. T/m 16 mrt Trudie 
Aanen, Luurd vd Dussen, Dirkje Wigarda e.a.
Stedelijk museum Museumplein 10, T 020-5732911, di/wo 11-17, 
do 11-22, vr-zo 10-18. 14 mrt t/m 18 juni Paulien Oltheten, Anouk 
Kruithof, foto’s. T/m 15 juni Pinned up, Marcel Wanders, 25 jaar 
vormgeving. T/m 3 aug De show van Gijs+Emmy, mode, sieraden. 
Jeff Wall, foto’s.
tropenmuseum Linnaeusstr 2, T 020-5688200, open di-zo 10-17. 
T/m 1 juli Zwart & wit.
Vous etes ici Ms. Van Riemsdijkweg 41a, T 020-6127979, open wo-za 
12-18.
wackers academie expositieruimte Eerste Helmersstr. 271, open 
ma-vr 9-17, za 13-16. T/m 17 mrt De kunstenaar en zijn model, Irma 
Braat, Sam Drukker, Jaap Nijstad e.a.
witteveen visual art centre Konijnenstr. 16 a, T 030-6239684, open 
di-za 12-18. T/m 16 mrt Guido Vlottes, Miriam Pertegato. T/m 22 mrt 
Wit bij Witteveen #5, Alicja Werbachowska, André Pielage, Jan vd Pol 
e.a. 23 mrt t/m 20 apr Zii-Prrih, Hans Waanders, Martin Brandsma.
witzenhausen gallery Hazenstr. 60, T 020-6449898, open do-za 
12-18.

bergen
ineke aronds kunsthandel, Ruïnelaan 3a, T 06-53286058, open 
do-za 13-17.
museum Kranenburgh Hoflaan 26, T 072-5898927, open di-zo 11-17. 
T/m 16 mrt Wonder, de magie van kunstenaarsdorp Bergen.

breuKeLeVeen
galerie wijdemeren Herenweg 73, T 06-41277246, open vr-zo 14-17 
en op afspr.

buSSum
arte temporale Havenstr. 181, open za 13-17.
galerie de 7e Hemel Kerkstr. 10, open do/vr 14-17, za 13-17. T/m 
22 mrt Opduiken, Stephanie Leblon, Noortje Zijlstra.

caStricum
Sopit galerie en grafisch atelier, Anna Pauwlonastr. 22, open zo 
13-17.

de rijp
galerie de enghel Rechtestr. 156, T 0299-675183, open vr-zo 11-17. 
4 apr t/m 18 mei Marjan Smit, Jeanne te Dorsthorst e.a.

enKHuizen
Studio Han Sterk Klooster 3, T 0228-313703, open wo-zo 12-17.

HaarLem
art-boulevard (Cultuurtempel Haarlem), Oude Gracht 88-94, open 
di-za 10-17.30, 1e zo vd mnd 12-17.
Kunstcentrum Haarlem Gedempte Oude Gracht 117-121, T 023-
5327895, open di-za 11-17.
teylers museum Spaarne 16, T 023-5160960, open di-za 10-17, zo 
12-17. T/m 25 mei De Romantische ziel, Russische en Nederlandse 
schilders.
galerie rob de Vries Donkere Spaarne 32zw, T 023-5332303, open 
do-za 13-17.

HeiLoo
ditta engel atelier en beeldentuin, Westerweg 182, T 072-5336266, 
open op afspr.

HiLVerSum
arte esperanto Kerkstr 15, open do 13-17, vr 12-17, za, koopzo 11-
16. Simone Stawicki, Jovadre, Miszka e.a., div. techn.
gSa Kunstenaarsvereniging/CBK, Langestr. 52, T 0345-6237121, di-za 
12-17, zo 14-17.
museum Hilversum Kerkbrink 6, open ma-za 11-17, zo 12-17. T/m 
20 mrt Balkan erotic epic, Marina Abramovic. T/m 1 juli Oh my God, 
mediakunst.

Hoorn
galerie oost 99 Grote Oost 99, T 0229275742, open do-zo 13-17.
de boterhal Kerkplein 39, open di-zo 14-17.

Laren
galerie bianca Landgraaf Zomertuin 11, T 035-5335987, open wo-zo 
13-17.
Singer museum Oude Drift 1, T 035-5393939, open di-zo 11-17. T/m 
18 mei Mauve tot Mondriaan.
gallery Lilly zeligman Torenlaan 4-8, T 035-5414787, open wo-za 
12-17, zo 15-17 en op afspr.

LiSSerbroeK
Kunst in de polder Turfspoor 195, T 0252-422078, open wo-za 11-17. 
Galerie, beeldentuin.

naarden
comenius museum Kloosterstr. 33, T 035-6943045, open di-zo 12-17. 
T/m 30 mrt Het labyrint der wereld, div. kunstenaars.
Vintage photo gallery Bollelaan 4, T 06-54303031, open vr 13-17, 
za 12-17.

ooSterLand wieringen
michaëlskerk Kerkweg 22, T 0227-511626, open za/zo 13.30-16.30. 
T/m 2 mrt Lubbo de Graaf, Annemiek vd Werff e.a., div. techn.

uitgeeSt
afp galerie/lijstenmaker, Middelweg 81b, di-vr 10-18, za 10-17. 
Massaibeelden, Erik Loman, Erlinde Ufkes Stephanus e.a.

VeLSen-zuid
buitenplaats beeckestijn Rijksweg 134, open do-zo 11-16.

VijfHuizen
Kunstfort Fortwachter 1, T 023-5589013, open vr-zo 13-17. 6 apr t/m 
22 juni Blow up!, Robert Roelink, Bert Kramer.

warmenHuizen
Struk & kunst Huisweid 11, T 06-17469705, open za, 1e zo vd mnd 
12-17.

winKeL
wegert & Sadocco Bosstr. 7, T 0224-56262, open za/zo 14-17 en 
op afspr.

texeL
galerie posthuys Brink 14, De Koog, open wo-zo 13-19. T/m 6 apr 
Margot de Jager, Sandra Kruisbrink. T/m 18 mei Hans Rikken.

aLpHen aan de rijn
f/30 Fotografencollectief, Anne Frankkade 30, open vr 17-21, za 
10-17.
galerie Helga Hofman  Hoorn 131, T 0172-421174, open wo/do 12-
17, za 11-17 en op afspr. T/m 15 mrt Essam Marouf, schilderijen.
KunstPunt Rijnstreek Wilhelminalaan 1, T 0172-4759, open do-za 
13-17.
Sta-art galerie Hooftstr. 33, T 0172-769112, open wo-za 11-17, 
koopzo 13-17. T/m 22 mrt Maskerade, collectief OBRA, Will Kokelaar, 
Marina de Mol, Jan Mosterd e.a.

berKeL en rodenrijS
overdevest atelier/artotheek, Meerweg 55 nabij, T 010-5120200, 
open vr-zo 11-18.

deLft
galerie inKt Choorstr. 29, T 015-2138650, open wo-vr 12.30-17.30, 
za 12-17 en op afspr.
Kunstencentrum Kadmium Koornmarkt 48f, T 015-2130965, open 
do-zo 12-17.
museum paul tétar van elven Koornmarkt 67, open di-zo 13-17.

den Haag
galerie 91 Anna Paulownastr. 91, open do-za 13-18.
art on tour Palaceplein 252, open do-zo 13-17.
galerie baks Zuidwal 95a, T 06-34339114, open vr-zo 12-16 en op 
afspr. T/m 9 mrt Martin Rous jr., Tomas Rajlich e.a.
museum beelden aan zee Harteveltstr. 1, open di-zo 11-17. T/m 25 
mei George Minne.
museum voor communicatie Zeestr. 82, T 070-3307500, open di-vr 
10-17, za/zo 12-17. T/m 29 juni XXS Dutch Design, Studio Job e.a.
escher in het paleis Lange Voorhout 74, T 070-4277730, open di-zo 
11-17. T/m Kijken als Escher.
fotomuseum den Haag  Stadhouderslaan 43, T 070-3381144, open 
di-zo 12-18. T/m 6 apr Zilveren Camera. 12 apr t/m 29 juni Beslis-
sende momenten 1930-1945, Margaret Bourke-White.
gem Stadhouderslaan 43, T 070-3381133, open di-zo 12-18. T/m 4 
mei Cycle, Jacco Olivier. Reflecties, Daan van Golden.
gemak Vrije Academie, Paviljoensgracht 20-24, T 070-3638968, open 
di-vr 10-17, za/zo 13-17. T/m 15 mrt Suppose it’s true after all, … 
Hans Demoed, Geert de Rooij (POTL).
gemeentemuseum Stadhouderslaan 41, T 070-3381111, open di-zo 
11-17. T/m 11 mei Minimal art, LeWitt, Judd e.a. Mondriaan en het 
kubisme, Parijs 1914-2014. T/m 22 juni Ingewikkelde beelden, Karla 
Black, David Jablonowski e.a. 5 apr t/m 26 okt Aziatische kunst en de 
Nederlandse smaak.
Heden kunstuitleen, Denneweg 14a, T 070-3465337, open wo-za, 1e 
zo vd mnd 12-17 en op afspr.
Linvingstone gallery Anna Paulownastr 70 A/B, T 070-3609428. 
open wo-za, ltste zo vd mnd 12-17.
galerie maurits van de Laar Herderstr. 6, open wo-za 12-18, ltste zo 
vd mnd 13-17.
meermanno Prinsessegracht 30, open di-zo 11-17. 15 mrt t/m 13 juli 
Van Picasso tot Sol LeWitt, kunstboeken.
panorama mesdag Zeestr. 65, open ma-za 10-17, zo 12-17. T/m 23 
mrt Suze Robertson, schilderijen.
pulchri Studio Lange Voorhout 15, T 070-3461735, open di-zo 11-17. 
T/m 22 mrt Uit kunstcollectie Eneco, Henk Visch, Gijs Assmann e.a. I 
feel your soul, Mansour Baktiar, schilderijen.
Seasons galleries Toussaintkade 70, T 070-3454881, open wo-za 
11-17, zo 13-17.
Vitrine Weimarstr 48, open 24/7. T/m 19 mrt Stoffelijk overschot, 
Marjorie Jacobs. 21 mrt t/m 7 mei Theo Jansen.
Vonkel Assendelftstr. 17-19, T 070-4278084, open di-za, ltst zo vd 
mnd 12-18.

dordrecHt
galerie 180 SBK, Voorst. 180, T 078-6318913, open wo-za, 1e zo vd 
mnd 12-17, do 12-20.
dordrechts museum Museumstr. 40, T 078-7708708, open di-zo 
11-17.
teekengenootschap pictura Voorstr. 190-192, T 078-6149822, open 
wo-zo 13-17. T/m 6 apr Wahlverwandtschaf, Eli Content, Joanneke 
Meester, Irene vd Mheen.

gorincHem
gorcums museum Grote Markt 17, T 0183-632821, open di-za 10-17, 
zo 13-17.

gouda
galerie Honingen Hoge Gouwe 127, T 0182–551366, open do-zo 
13-17 en op afspr.
museum gouda Achter de kerk 14, T 0182-331002, open di-vr 11-17, 
za/zo 12-17. T/m 30 mrt Henri Fantin-Latour.
galerie montulet Hoge Gouwe 115, T 0182-338239, open di-zo 12-18 
en op afspr.

HardinxVeLd-gieSSendam
museum de Koperen Knop Binnendams 6, T 0184-611366, di-vr 
13-17, za 11-17. T/m 5 apr Mode ontmoet streekdracht. 12 apr t/m 
14 juni Servies met een verhaal.

HiLLegom
bibKunstschuur Leidsstr. 278, open vr/za 13-17.

KatwijK
dunaatelier Boulevard 73, T 06-17210202, open dagl 14-17.
Katwijks museum Voorstr. 46, T 071-4013047, open di-za 10-17.

Leiden
de Lakenhal Oude Singel 28/32, T 071-5165360, open di-vr 10-17, 
za/zo 12-17. 11 mrt t/m 31 aug Gerrit Dou.
galerie patio Voltastr. 16, T 06-52866598, open op afspr. hoofdz. 
hedend. Nederlandse keramiek.
rijksmuseum Volkenkunde Steenstraat 1, T 071-5168800, open di-
zo 10-17. T/m 9 mrt Verlangen naar Mekka, de reis van de pelgrim. 
Utagawa Kuniyoshi, schetsen.
Sieboldhuis Rapenburg 19, T 071-5125539, open di-zo 10-17. T/m 9 
mrt Helden, humor, horror, Utagawa Kuniyoshi (1797-1861), Japanse 
prenten.

LiSSe
Kunstgalerie Kompaen Oranjelaan 124, T 06-46366233, open za 
11-17, wo 9.30-17.30 en op afspr. T/m 30 mrt Vrouwen houden van 
bloemen, Pieter Wagemans, Dominique Prins, Ger Zaagsma.
museum de zwarte tulp Grachtweg 2a, T 0252-417900, open di-zo 
13-17.

nieuwKoop
’t regthuys Reghthuysplein 1, open za 10-16, zo 12-16. 8 t/m 23 
mrt Jos Gielen (schilderijen). 12-27 apr Wim vd Meij (schilderijen), 
José vd Tweel (keramiek).
Hoeve rijlaarsdam Nieuwveenseweg 59, T 0172-574030, open do-
za 10-17, zo (tijdens exposities) 13-17.

noordwijK
artboutique Hogeweg 55, T 071-3618754, open na afspr. Jan vd 
Brink, Jan Nederlof, John Wassenaar e.a.
artsurf gallery Duindamseweg 17, T 0252-372370, open dagl 10-18. 
T/m 1 mei Arno Overdevest, schilderijen.
museum noordwijk  Jan Kroonsplein 4, T 071-3617884, open di-za 
10-17, zo 14-17. 4 apr t/m 14 sept Oswald Wenckebach, grafiek. 

rotterdam
galerie at388 Lodewijk Pincoffsweg 388, open wo-za 15-18.
boijmans van beuningen Museumpark 18-20, T 010-4419400, open 
di-zo 11-17. T/m 11 mei Framing sculpture, Brancussi, Rosso, Man 
Ray. T/m 1 juni Alexandra Bircken, objecten. T/m 21 sept Lucie Rie & 
Hans Coper, keramiek.
chabot museum Museumpark 11, T 010-4363713, open di-vr 11-
16.30, za 11-17, zo 12-17. T/m 2 mrt Heinrich Campendonk.18 mrt 
t/m 8 juni Karel van Veen.
galerie delta Eendrachtsplein 19, open ma-za 14-17.
galerie ecce Witte de Withstr. 17a-19a, open di-do, za 11-18, vr 
11-19, zo 13-18.
garage Goudsewagenstr. 27, T 010-7370875, open wo-zo 12.30-
17.30. T/m 13 apr Perpetuum mobile, Zoro Feigl, Tim Hoefnagels, 
Peter Zegveld.
galerie rianne groen Berkelstr. 181, open do-za 12-18.
galerie Hommes Charloisse Kerksingel 14, open do-za 14-18.
Kunsthal Museumpark, Westzeedijk 341, T 010-4400301, open di-za 
10-17, zo 11-17. WO II in 100 voorwerpen.T/m 11 mei S.H.O.E.S. 
Marimekko, design. Forever Young, Martijn vd Griendt. Patience, 
Stefan Hoffmann.
nederlands fotomuseum Las Palmas, Wilhelminakade 332, T 010-
2030405, open di-vr 10-17, za/zo 11-17. T/m 23 mrt Hier ben ik, 
Anneke Hilhorst. 8 mrt t/m 1 juni Umbra, Viviane Sassen. 29 mrt t/m 
9 juni Mammoetfoto’s van Californië, Carleton E. Watkins.
galerie rosarta Vlaardingweg 62, open za/zo 12-17 en op afspr. O.a. 
Russische schilderkunst.
galerie frank taal Van Speykstr. 129, open wo-vr 12-17, za 13-17. 
T/m 28 mrt Daan den Houter.
tent Witte de Withstr. 50, open di-zo 11-18. T/m 5 mei The Opaque 
Palace, Anne Wenzel, beelden.
Witte de With Witte de Withstr. 50, T 010-4110144, open di-zo 11-18. 
T/m 27 apr The crime was almost perfect, div. kunstenaars. T/m 17 
aug Moderation(s).

rijSwijK
museum rijswijk Herenstr. 67, T 070-3903617, open di-zo 11-17. 
T/m 21 apr In de schaduw van de grote stad – kunstenaars in Rijswijk 
1930-1970, Pieter de Regt, Gerard Delfgaauw e.a.

ScHiedam
de Ketelfactory Hoofdstr. 125, open vr-zo 13-17.
pand paulus Korte Haven 125, open vr-zo 13-17. T/m 9 mrt Beyond 
the picturesque of perspective, Willem Besselink, Frans Lampe e.a. 
16 mrt t/m 13 apr Huid, huis, huls, Amber Veel, Eduard van Toledo, 
Fenneke Hordijk. 21 apr t/m 18 mei Horst Göbbels, keramiek.
Stedelijk museum Hoogstr. 112, T 010-2463666, open di-zo 10-17. 
T/m 11 mei Volkskrant Beeldende Kunstprijs. Briljant Punitive Raids, 
Juul Jondius, fotografie.

Voorburg
galerie artibrak Herenstr. 44, open wo-zo 13-17, za 11-17. T/m 9 
mrt Kate Nobbs, Jolie Kentie e.a.

zeiSt
Slot zeist Zinzendorflaan 1, T 030-6921704, open di-vr 11-17, za/zo 
13-17. T/m 6 apr Het edele ambacht, Cornelis Le Mair.

axeL
galerie Leo de jong Walstr. 80, open op afspr.

breSKenS
galerie van der Lee Dorpsstraat 25, T 06-53567498, open wo-za 
11-17.

domburg
marie tak van poortvliet museum Ooststr. 10-a, T 0118-584618, 
di-zo 13-17. 30 mrt t/m 29 juni Henk Chabot in Zeeland.

middeLburg
caesuur Presentatieruimte, Lange Noordstr. 67, open vr/za 14-17.
cbK zeeland Balans 17, T 0118-611443, open ma-vr 9-17, 1e zo vd 
mnd 13-17.
atelier toos van Holstein Korendijk 56, T 0118-642071, open 1e zo 
vd mnd. Schilderijen, beelden.
gallerymaritime Centrum van moderne maritieme kunst. Gortstr. 43, 
T 06-22591452, open do-za 12-17.
Vanberkelart Rouaansekaai 3, open vr/za, 1e zo vd mnd 12-17.
Zeeuws Museum Abdij 3-4, T 0118-653000, open di-zo 11-17.

ouwerKerK
watersnoodmuseum Weg vd Buitenlandse Pers 5, T 0111-644382, 
open di-zo 13-17.

reneSSe
galerie zeeuwart Hogezoom 99, T 0111-462279, open vr-ma 13-17. 
Verschillende en wisselende kunstvormen.

VLiSSingen
Kunstruimte dewillem3 Oranjestr. 4, open do-zo 13-17.

VrouwenpoLder
Kunst&Vorm Fort den Haakweg 16, open wo-za 12-17.

zieriKzee
galerie La Ligne rouge Meelstr. 25, T 0111-413752, open za/zo 
13-17.

boSScHenHoofd
de beeldenstorm galerie en beeldentuin, Roosendaalsebaan 4, T 
0165-340333, open vr 14-17 (beh. dec-feb), za/zo 13-17.

Kunstroutes noord-Holland
Kunsteilanden amsterdam
2e zo vd mnd, 12-17. Kunstenaars Westelijke eilanden (o.a. 
Prinseneiland, Haarlemmerbuurt). 
www.kunsteilandenamsterdam.nl

Kunstroute zuid-Holland
Hoogtij, culturele Haagse rondgang
7 mrt, vr 19-23. 18 galeries en culturele instellingen. Info: 
www.hoogtij.net

open atelier gouda
Za/zo 12/13 apr 11-17. Info: www.openateliergouda.nl

Lisse, een rondje sfeer en meer
Permanente kunst- en antiekroute langs 7 galerieën, kunst-
handels en antiekzaken op loopafstand in Lisse. Brochure o.a. 
bij VVV en Het Grachthuisje, Kanaalstr. 39.

Kunstroutes zeeland
Kunst & cultuurroute middelburg
1e za/zo vd mnd, 13-17. Route langs alle galeries en kunstate-
liers van Middelburg.

rondje Kunst Schouwse westhoek
Ltste zo vd mnd 13-17, mrt t/m okt. Route langs galeries en 
ateliers van Burg Haamstede. Info: www.rondje-kunst.nl

Noord-Brabant

Zeeland

Zuid-Holland
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Secretariaat ART-FRAME  |  Veldbies 4  |  6075 GN  Herkenbosch  |  T 0475 - 536 313  |  E secretariaat@art-frame.nl

www.art-frame.nl

Wie wint dit jaar de prijs?  Dat wordt bepaald door een vakjury én een publieksjury. 

Wilt u een stem uitbrengen in deze wedstrijd, komt u dan naar de publieksdag 

op zondag 13 april in Hotel van der Valk te Leusden. Elke 10e stemmer ontvangt 

gratis een leuke zeefdruk. Alle deelnemende werken staan daar opgesteld. 

Of stem vanaf 17 maart online via onze website. U vindt alle informatie op  

www.art-frame.nl/jury.

Stemt u mee . . .
voor de wedstrijd “Lijstenmaker van het jaar 2014”?

Galerie Dick van Straten                               

Ruim 140m expositie ruimte in een fraai monumentaal pand.  
Onze collectie omvat schilderijen uit de 19e en 20ste eeuw, en een collectie Ned Indië.            

Elke zondag gratis taxatie en restauratie advies van uw schilderijen.    
Zaterdag en zondag gratis parkeren op het Nassauplein. 

Javastraat 72 hoek Nassauplein • 2582 AS Den Haag          
Openingstijden donderdag t/m zondag 12.00 – 1700 uur en op afspraak

telefoon 070 4061250 • mobiel  06 12506978 • info@galeriedickvanstraten.nl • www.galeriedickvanstraten.nl

Apol L.F.H., Den Haag 1850 - 1936, Besneeuwd boslandschap met ondergaande zon,
olie op doek 22 bij 33 cm gesigneerd.

Eeden Paul, Kediri [Ned Indië] 1907 - 1996 Den Haag
Javaanse danseres, olie op doek 80 bij 60 cm gesigneerd.



expositieagenda Stuur expositiegegevens en persberichten voor de KunstKrant van mei/juni 
uiterlijk 10 april naar het volgende adres: KunstKrant, Postbus 494, 9700 AL Groningen, 
of e-mail naar kunstkrant@live.nl

breda
galerie 48 SBK, Markendaalseweg 48, T 076-5436510, open wo-za, 
koopzo 12-17.
art breda Chasséveld, open 6 t/m 13 apr dagl 11-18, wo 11-21.30. 
Kunst-, antiek- en designbeurs, ca 80 deelnemers.
breda’s museum Parade 12, T 076-5141574, open di-zo 11.30-17. 8 
mrt t/m 15 juni Isabelle de Borchgrave, kostuumfiguren De Medici-
collectie.
moti Boschstr. 22, T 076-5299900, open di-zo 10-17. T/m 1 juni 
MOTI Hotel. T/m dec Waanzien. T/m 1 feb 2015 Welcome to the 
Imagesphere.

deurne
de wieger Oude Liesselsweg 29, T 0493-322930, open di-zo 12-17. 
T/m 9 mrt Winter in Brabant, schilderijen.

eindHoVen
Van abbemuseum Bilderdijklaan 10, T 040-2381000, open di-zo 11-
17. T/m 30 mrt Museum of arte útil. 12 apr t/m 22 juni Hito Steyerl. 
T/m 21 sept Amalia Pica. Radio Balzac, Arnoud Holleman.
galerie janssen Willemstr. 27, T 040-7370351, open wo-za 11-17, zo 
13-17. T/m 27 apr Was getekend, div. kunstenaars.
galerie nasty alice St. Antoniusstr. 10, T 040-2435834, open di/wo, 
vr 12-18, za, 1e zo vd mnd 12-17. T/m 12 apr Koud, Silvia B., Erik 
Klaassen e.a.
galerie pennings Geldropseweg 61b, T 040-2930270 open do/vr 
13-18, za 13-17. 11 t/m 13 mrt WorkLab, Wiesje Peels.
galerie willy Schoots Willemstr. 27, T 040-2222592, open wo-vr 
11-18, za 11-17.

fijnaart
Van Lien Museum + galerie, Kadedijk 2, T 0168-464888, open vr-zo 
13-18.

Heeze
galerie des beaux arts Jan Deckersstr. 45, T 040-2262810, open 
wo-za 11-17, zo 13-17.
galerie Queste Kapelstr. 36, T 040-2240021, open wo-vr 10-17.39, za 
10-17 en op afspr.

HeLmond
galerie 23 SBK, De Kegelbaan 23, T 0492-551427, open wo-za 12-17. 
gemeentemuseum Kasteelplein 1, T 0492-587716, open di-vr 10-17, 
za/zo 13-17. T/m 11 mei Wegens werkzaamheden geopend, Mattijs 
vd Bosch, Henk Olijve, schilderijen.

Herpen
artitled Rogstr. 28, T 06-47121800, open do-zo 12-17.

‘S HertogenboScH
galerie arti capelli In den Boerenmouw 19, T 06-13314626, open 
wo-vr 12-17 en op afspr. T/m 21 mrt Wim vd Voort, schilderijen.
dutch art & design Salon Lange Putstr. 10, T 06-22593817, open 
di-za, 1e zo vd mnd 13-17.
jan van Hoof galerie Vughterweg 58-60, T 073-6142343, open do-zo 
14-18 en op afspr.
galerie majke Hüsstege Verwerstr. 28, T 073-6142863, open wo-vr 
13-17.30, za 12-17, zo 13-17.
galerie Living art Het Sterrenbeeld 25, T 06-42319582, open ma-vr 
10-17, za op afspr. Doorlopende expositie 40 kunstenaars.
noordbrabants museum Verwersstr. 41, T 073-6877877, open di-vr 
10-17, za/zo 12-17. T/m 30 mrt Licht, tijd en ruimte, JCJ Vanderhey-
den. T/m 8 juni Ruud van Empel. 29 mrt t/m 8 juni Manu Baeyens. 
12 apr t/m 24 aug Francis Bacon, grafiek.
galerie mark peet Visser Bastion Vught 35, open do-zo 12-18 en 
op afspr.
new place art gallery Verwersstr. 45, T 073-6897239, open wo-zo 
14-17. 1 t/m 31 mrt Edmond Dubrunfaut. 1 t/m 30 apr Leon 
Daemen, Aga Cela.
Stedelijk museum De Mortel 4, T 073-6273680, open di-vr 10-17, 
za/zo 12-17.
Kunstlocatie würth Het Sterrenbeeld 35, open zo-vr 11-17.

HeuSden
galerie adry Vismarkt 11a, T 06-81625490, open za/zo 13-17. Adry 
en Ben Deekens.
galerie oocker Botermarkt 17, T 0416-662239, open vr-zo 13-17. 
Beelden, schilderijen.
galerie Lilja zakirova Engstr. 5, T 0416-661830, open do-zo 13-17 
en na afspr. T/m 9 mrt Continuité, Katerina Belkina, Anwar Aboullaev, 
Natalya Zaloznaya, schilderijen.

nuenen
galerie bonnard Berg 41, T 040-2837878, open vr-zo 13-18.

oirScHot
museum Kruysenhuis De Moriaan 9a, T 0499-570210, open za/zo 
13-17. T/m 2 mrt Rob Roàg. 8 mrt t/m 20 apr Marcel Bastiaans.
metzemakers kunstmakelaardij, De Moriaan 9, T 0499-848026, open 
op afspr.

oiSterwijK
etienne gallery De Lind 38, T 013-5299599, open wo-zo 12-17. T/m 
13 apr Tian Yongha, foto’s.

oSS
museum jan cunen Molenstr. 65, T 0412-629328, open di-zo 12.30-
16.30. T/m 5 mei Maartje Korstanje, beelden.
galerie K26 Kruisstr. 26, T 0412-795209, open do 17-21, vr-zo 13-17.

rucpHen
galerie dom’arte Langendijksestr. 3, T 0165-563415, open do/vr 
11-17, za/zo 14-17 en op afspr.

ScHijndeL
jan Heestershuis Pompstr. 17, T 073-5492276, open di-zo 13-17.

SterKSeL
peter van den braken centrum Heezerweg 2, T 040-2266019, open 
za/zo 14-17. T/m 9 mrt Het paard, Ad Krielen, Jef Janssens, Mirjam 
Verhoef, div. techn.

tiLburg
contrast Kunst, uitleen & lijstenmakerij, Besterdring 46, T 013-
5431386, open di-vr 10-18, za 10-17. T/m half mrt kunst en design.
bkkc Spoorlaan 21 i-k, open di-zo 13-17. T/m 13 apr Made by, 
woodworks, cur unum, inti, Kant.
Studio van dusseldorp Wilhelminapark 110, T 013-5420468, open 
do-zo 13-17 en op afspr.
natuurmuseum brabant Spoorlaan 434, open di-vr 10-17, za/zo 
12-17. 
de pont Wilhelminapark 1, T 013-5438300, open di-zo 11-17, 3e do 
vd mnd 17-20. T/m 16 mrt Theo Kuijpers, schilderijen. T/m 25 mei 
Models and Beyond, Dan Graham. 22 mrt t/m 18 mei Longing, Arno 
Kramer.

VaLKenSwaard
de Kunstkeuken galerie & kunstuitleen, T 040-2016814, open 
wo/do 10.30-18, vr 10.30-21, za 10.30-17, zo 12-17. Erlinde Ufkes 
Stephanus, Heyboer e.a.
Steendrukmuseum Oranje Nassaustr. 8, open di-zo 13-17. T/m 13 
apr Is dàt ook een litho? Kunstlitho’s eigen collectie.

wiLLemStad
Van bellen art Voorstr. 29, T 0168-471147, open wo-za 11-17, zo 
12-17.

aijen
galerie pictura Aijenseweg 16b, T 0485-341970, open di-za 14-17. 
16 mrt t/m 26 apr Neue Meister, 6 Duitse realistische schilders.

gennep
Het petershuis Niersstr. 2, open wo, za/zo 14-17. T/m 23 mrt 
Délivrance, Afra Koolen.

HorSt
galerie judy Straten Schoolstr. 7, T 077-3661910, open wo-vr 10-17, 
za/zo 13-17. 5 t/m 30 mrt A personal choice, Beniti Cornelis, Jupp 
Linssen e.a.

KerKrade
post galerie Hoofdstr. 16, open wo-za 12-17. 2 t/m 26 mrt Art_441b, 
Arlaque de Clerque.

Landgraaf
ipomal galerie Charles Frehenstr. 5, open vr 17-20, za/zo 14-17. 9 
mrt t/m 13 apr Vrouwen gaan verder, Arlaque de Clerque e.a.

maaStricHt
gallery bell’arte Jekerweg 51, T 043-3211702, open di-za 11-17, zo 
14-17 en op afspr.
galerie High culture Keizer Karelplein 8c, T 06-25046662, open vr 
13-17, za 11-17, zo 12-17 en op afspr.
Huub Hannen galerie Boschstr. 50, T 043-3255552, open do-zo 13-17 
en op afspr.
marres Capucijnenstr. 98, T 043-3270207, open wo-zo 12-19.
Galerie Post & García Avenue Céramique 17, T 043-3561900, open 
do-za 12-17.
Schuwirth & van noorden galerie, artotheek, Rechtstr. 64, open 
op afspr. Herma vd Heuvel, glasobjecten. T/m 2 mrt Jan van Helden 
e.a., grafiek.

roermond
’t achterhuis Voorstad St. Jacob 8, open 8 t/m 23 mrt, za/zo 13-17. 
Another spring, Atelier Collectief Mien Huijskens.
eci cultuurfabriek ECI 13, T 0475-317171, open ma-zo 11-19, do/
vr 11-20.
dzd art gallery Willem II Singel 59, T 0475-331985, open za/zo 13-
18 en op afspr. T/m 13 apr Piet Schoenmakers, schilderijen.
Galerie Wansink Neerstr. 76, T 06-55851452, open op afspr.

St. odiLiënberg
triVidha atelier-galerie, Molenweg 14a, T 047-534262.

tegeLen
galerie moeëjen daag  Grotestr. 61 A, T 077-3747510, open vr/za 
12-17 en op afspr. T/m 22 mrt Jacqueline Halfkamps, Jan van Lok-
horst, schilderijen. 27 mrt t/m 17 mei Marta Jedrysko (schilderijen), 
Sjaak Smetsers (beelden).

urmond
terpkerkje Grootestr. 26, open 8 t/m 16 mrt, za/zo 10-17, tien 
leden KC61.

VenLo
atelier-Kloosterwoning 10neke St. Martinusstr. 58, T 06-20430432. 
Tienneke Ponjee, schilderijen, grafiek, textiel.
museum Van bommel Van dam Deken Van Oppensingel 6, T 077-
3513457, open di-zo 11-17. T/m 1 juni Limburgs Finest. 16 mrt t/m 7 
sept Nieuw, nieuwer, nieuwst (3).
Limburgs museum Keulsepoort 5, T 077-3522112, open di-zo 11-17.
galerie wilms Nieuwstr. 50, T 06-43599407, open wo-vr 13-18, za 
12-17, 1e zo vd mnd 13-17. T/m 9 mrt Hervé Martijn, schilderijen. 
16 mrt t/m 26 apr A group show, Aaron van Erp, Maria Smits e.a., 
div. techn.

Venray
odapark Merseloseweg 117, T 0478-513690, open wo-zo 11-17.

weert
galerie weert Biest 76, T 0495-452645, open za 10-17, zo 13-17 en 
op afspr.

bad bentHeim
gallery of art f.b Wilhelmstraße 4, T 0049-5922-779044, open vr-zo 
14-17.
Haus 34a Ochtruperstr. 34a, T +49-5922-7699174, open do/vr 14-19, 
za 14-18.

bedburg-Hau
Schloss moyland Am Schloss 4, T +49-2824-9510-60, open di-vr 
11-18, za/zo 10-18; okt t/m mrt 11-17.

borKen
Stadtmuseum Marktpassage 6, T 0049-2861-939242, open di-za 
15-18, zo 10.30-17.30.
Stadthalle Vennehof Am Vennehof 1. 7 t/m 9 mrt, vr 16-19.30, za/
zo 11-18, Grafiekbeurs Borken.

bremen
Kunsthalle bremen Am Wall 207, T 0421-329080, open di 10-21, zo 
10-17. T/m 27 apr Andreas Slominski, sculpturen. 5 mrt t/m 11 mei 
Kriegsrückkehrer, Rembrandt, Goya, Toulouse-Lautrec. T/m 22 juni 
Sylvette: Picasso and the model.
Lumas Sögestr. 37-39, T +49-421-16697536, open ma-za 10-19, zo 
13-18.
paula modersohn-becker museum Böttcherstr. 6-10, T 0421-
3365077, open di-zo 11-18.
weserburg museum Teerhof 20, T +49-421-59839-70, open di-vr 
10-18, do 10-21, za/zo 10-18. 7 mrt t/m 1 juni Archivsplitter: Frauen, 
Männer, Macht.

dortmund
Lumas Rosemeyerstr. 14, T +49-231-42604727, open ma-vr 10-19, 
za 10-18.

duiSburg
museum dKm Güntherstr. 13-15, T +49-203-9355547-0, open vr-ma 
12-18. T/m 14 apr Subjektive Fotografie. T/m 25 aug. Thomas Virnich.
Stiftung wilhelm Lehmbruck museum Düsseldorferstr. 51, T +49-
2032833138, open di-za 11–17, zo 10–18.

düren
Leopold Hoesch museum  & Papiermuseum, Hoeschplatz 1, T +49-
2421-252593, di-zo 10-17, do 10-19. T/m 23 mrt Unsere Werte, Goya, 
Dix, Warhol e.a. Multiple Keyhole, Anna K.E., installaties. Farbtransfer, 
Wolfgang Heuwinkel.

düSSeLdorf
K20 Grabbeplatz 5, T +49-211-8381204, open di-vr 10-18, za/zo 11-
18. T/m 9 mrt Gerhard Richter. 5 apr t/m 6 juli Der weisse Abgrund 
Unendlichkeit, Kandinsky, Malevich, Mondriaan. 5 apr t/m 10 aug 
Unter der Erde – Von Kafka bis Kippenberger. Olafur Eliasson.
K21 Ständehausstr. 1, T +49-211-8381204, open di-vr 10-18, za/
zo 11-18. T/m 6 apr The missing string. 22 apr t/m herfst In orbit, 
Tomás Saraceno.
Kai 10 Kaistr. 10, T +49-211-99434130, open di-za 12-17. 5 apr t/m 
10 aug Backdoor Fantasies, Aernout Mik, Tata Ronkholz e.a.
Kit Mannesmannufer 1b, T +49-2118920769, open di-zo 11-18. 5 apr 
t/m 10 aug Der berührte Rand, Pauline M’barek.
museum Kunstpalast Ehrenhof 4-5, T +49-211-8990200, open. T/m 
1 juni Schwermetall, Keinstar, Morris, Serra. T/m zomer Zero-raum, 
Schoonhoven, Mack Fontana e.a. 5 apr t/m 10 aug Kunst und Alche-
mie, Beuys, Cranach, Brueghel d.O., Kapoor e.a. 
Kunsthalle en Kunstverein Grabbeplatz 4, T +49-211-8996243, open 
di-zo 11-18. T/m 16 mrt Nahebei in der Ferne, Marijke van Warmer-
dam. 5 apr t/m 10 aug Smart new world. Future Prospects.
julia Stoschek collection Schanzenstr. 54, T +49-211-5858840, open 
za/zo 11-18. 5 apr t/m 10 aug Number eight, Sturtevant.

emden
Kunsthalle emden Hinter dem Rahmen 13, T +49-49-21975050, 
open di 10-20, wo-vr 10-17, za/zo 11-18. T/m 11 mei Lyonel 
Feininger, grafiek.

franKfurt
bernhard Knaus fine art, Niddastrasse 84, T +49-69-24450768, do/
vr 13-18, za 11-15 en op afspr. T/m 22 mrt Not for your living room, 
Jerry Zeniuk, schilderijen.
Lumas Kaiserstr. 13, T +49-69-90028540, open ma-za 12-20, zo 
13-18.

Hamburg
Kunsthalle Glockengiesserwall, open di-zo 10-18, do 10-21. T/m 2 
mrt One more than one, Eva Hesse. Line as object, Gego. T/m 13 apr 
Serial Attitudes.
Lumas ABC-Str. 51, T +49-40-38904860, open ma-vr 10-20, za 10-19, 
zo 13-18.
gallery mytoro Lüneburger Str. 1a, open ma-za 10-20.

KarLSruHe
messe Karslruhe Messeallee 1, 13 t/m 16 mrt, do-za 12-20, zo 11-
19. Karlsruhe art, klassiek moderne en hedendaagse kunst.

KeuLen
museum Ludwig Danziger Freiheit 1, T +49-221-22127519, open 
di-zo 10-18, 1e do vd mnd 10-22.
Lumas Mittelstr. 15, T +49-221-3106871, open ma-za 10-19, zo 13-18.

KLeVe
Museum Kurhaus Tiergartenstr. 41, T +49-2821-75010, open di-zo 
11-17. T/m 2 mrt Retrospective, Llyn Foulkes, schilderijen.

Lindern
galerie Lindern Kirchstr. 1, T +49-5957-1619, open wo, zo 15-18 en 
op afspr.

Lingen
Kunsthalle Kaiserstr., T 0049-591-59995, open di-vr 10-17, do 10-20, 
za/zo 11-17. 15 mrt t/m 25 mei The door is open, Matthew Ronay, 
installaties. Glaskunst collective Frank Siebert.

münSter
Kunsthaus Kannen Museum für Outsider Art, Alexianerweg 9, T +49-
2501-96620560, open di, zo 13-17.
Lumas Roggenmarkt 13, T +49-251-38030909, open ma-za 10-19, 
zo 13-18.

neuenHauS
Kunstverein grafschaft bentheim Hauptstr. 37, open wo-za 15-18, 
zo 11-18. T/m 27 apr Christian Junghanns, schilderijen.

neuSS
Langen foundation Raketenstation Hombroich 1, T +49-2182-
570115, open dagl 10-18. T/m 23 mrt Dali, Tanguy, Mondriaan, Klein 
e.a. Bernard Réquichot. T/m 29 juni Topo, J. Parker Valentine. 5 apr 
t/m 10 aug Otto Piene, opblaasbare sculpturen.

nordHorn
Städtische galerie nordhorn Vechteaue 2, T 0049-5921-971100, 
open di-vr 14-17, za 14-18, zo 11-18.

oLdenburg
Horst janssen museum Am Stadtmuseum 4-8, open di-zo 10-18. 
T/m 27 apr Final Cut, papiersnijkunst.
Landesmuseum Schlossplatz 1/Damm 1, T 0049-441-2207306, 
open di-vr 9-17, do 9-20, za/zo 10-17. 26 apr t/m 7 sept 200 jaar 
Schlossgarten.
Stadtmuseum Am Stadtmuseum 4-8, open di-zo 10-18. T/m 16 mrt 
frauen.oldenburg, Vom Tomatenwurf zur Frauenquote. 23 mrt t/m 4 
mei Das Zeichnerische Werk, robert Gernhardt.
edith-ruß-Haus für medienkunst Katharinenstr. 23, T +49(0)-441 
235 31 94, open di-vr 14-17, za/zo 11-17. 7 mrt t/m 21 apr Blick ins 
netz.net.artografie, 

rHede
medizin- und apothekenmuseum Markt 14, T 0049-2872-7923, 
open di-zo 14-18. T/m 30 mrt Meeresflamme, Daniël Tavenier.
rathaus Rathausplatz 9, open ma-vr 8-17, za 9-12. T/m 3 mei Berlin, 
Manfred Fessel, Marianne Bellenhaus, foto’s.

SuderwicK/dinxperLo
grenzblickatelier Hahnenpatt 15a, T 06-53358737/+49-
15122678191 open vr/za 12-17. T/m 5 apr robert Vogel (portretten, 
beelden), Holger Boch (foto’s).

ScHwerin
Staatliches museum Alter Garten 3, T +49-385-59580, open di-zo 
10-18, do 12-20. 14 mrt t/m 9 juni Fluxus made in USA.

weener
Hasenkabinett Am Hafen 48, T 0049-15229123708, open zo 13-17. 6 
apr t/m 15 mei Feind und Freund des Hasens I, Margot Brekelmans, 
Yvonne Struys e.a.

wiLHeLmSHaVen
Kunsthalle wilhelmshaven Adalbertstr. 28, T 0049-442141448, open 
di 14-20, wo-zo 11-17.

wuppertaL
Von der Heydt-Kunsthalle Geschw. Scholl Platz 4-6, T +49-202-563-
6571, open di-zo 11-18. 8 apr t/m 27 juli Das Menschenslachthaus, 
de Eerste Wereldoorlog in de Fanse en Duitse kunst.
Von der Heydt-museum Turmhof 8, T +49-202-563-6231, open di-zo 
11-18, do 11-20.

antwerpen
galerie Van campen & rochtus  Leopold de Waelplaats 24, T +32-
329406, open do/vr 12-18, za/zo 14-18.
extra city Kunsthal Eikelstr. 25-31, T +32-3-6771655, open wo-zo 
14-19, do 14-20. 6 apr t/m 25 mei Laure Prouvost, Raymond Barion, 
Koenraad Dedobbeleer.
galerie Schoots + Van duyse Napoleonkaai 15, T +32-3-6891314, 
open wo-za 12-18.
galerie Van campen & rochtus Leopold de Waelplaats 24a, T +32-3-
2940662, open do/vr 12-18, za/zo 14-18.
atelier eric de Vree Kapelstr. 8, open za/zo 26/27 apr, 3/4 mei 
10-12, 13-18. Klein, Eric de Vree.

bruSSeL
bozar Ravensteinstr. 23, T +32-2-5078200, open di-zo 10-18, do 10-
21. T/m 25 mei Zurbarán, meester uit de Spaanse gouden eeuw.
Koninklijke musea voor Schone Kunsten Regentschapstr. 3, T 032-2-
5083211, open dagl 10-17. T/m 9 mrt Sculptuur na 1945.
Lumas Jean Stasstr. 10, T +32-2-8089420, open ma-za 10-18.30.
Galerie Van der Mieden Aalststr. 10, open wo-za 14-18.
maison particulièere Kasteleinstr. 49, T +32-26498178, open di-zo 
11-18, do 11-19.30. T/m 30 mrt Gemoedstoestanden. 24 apr t/m 29 
juni Weerklank(en).
wiels Av. Van Volxemlaan 354, T +32-2-3400050, open wo-zo 11-18.

drogenboS
felixart museum Kuikenstr. 6, open do-zo 10.30-17. T/m 9 mrt 
Michel Seuphor (1901-1999). T/m 2017 Moderne kunst uit het 
interbellum uit het KMSKA.

Hornu
grand-Hornu Rue Sainte-Louise 82, open di-zo 10-18. T/m 4 mei 
Lightings, Alvar Aalto, design. T/m 11 mei Extravagant Traveler, 
Frédéric Platéus. 23 mrt t/m 8 juni L’image suivante… Francis Alÿs, 
Hans Peter Feldmann e.a. 27 apr t/m 17 aug Tranches de vie, Sofie 
Lachaert & Luc D’Hanis.

ooSteKLo
galerie william wauters Antwerpse Heirweg 5, open vr-zo 14-18.

wieLSbeKe
andré demedtshuis Sint Bavostr. 19, T +32-56-673270, open za/zo 
14-18. 7 t/m 30 mrt Dominique Ampe, schilderijen.
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A-quadraat galerie en beeldentuin  -  Mosselseweg 12, 7251 KT  Vorden 
t  0575 556 456    m  0654 397 579

e  info@galerie-a-quadraat.nl    galerie-a-quadraat.nl

Openingstijden: 
vrijdag t/m zondag van 13.00 – 17.00 uur
en op afspraak

expositie “due solo” van Maïté Duval 
van 11 mei – 29 juni 2014
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Open van vrij- t/m zondag, 13.00 - 18.00 uur. Tevens op afspraak.
Weverssingel 22 (achter Theater De Flint) - 3811 GK AMERSFOORT - (M) 06 14 133 123 / 06 53 461 596 

www.kunstbroeders.com

Galerie Kunstbroeders 
is gespecialiseerd in kunst van 

hedendaagse Chinese kunstenaars. 
Wij presenteren o.a. Gong Dong, 
Wu Jia Hui, Xie Aige, Chen Jing, 

Zheng Yong Gang 
en recentelijk Zhang Yong.

GALERIE
KUNSTBROEDERS

A R T  &  M O R E

Hedendaagse topkunst uit China 

SHENG SHAOPENG

WU JIA HUI

GONG Dong

TIAN YI

ZHANG YONG

Xie Aige

SPECIALE

VERKOOP-

EXPO!

Kunstkrant Adv 14219_02.indd   1 07-02-14   07:53
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Classical Modern and
Contemporary Art

13 – 16 March 2014

Karlsruhe Trade Fair Center
www.art-karlsruhe.de



Piet van de Hoef, Amsterdam in de winter, 2012, olieverf op linnen, 50 x 100 cm

Melkerstijd

70 x 140 cm, olieverf op doekGalerie Lauswolt
Piet van de Hoef, Noordermarkt vanaf de

Prinsengracht, olieverf op linnen, 60 x 70 cm 

Galerie Lauswolt
23 maart t/m 4 mei 2014

Lente-expositie 2014
U bent welkom bij de feestelijke opening op 23 maart vanaf 15.00 uur 
Tijdens de opening live-muziek. Voorbezichtiging op 22 maart 2014

Galerie Lauswolt bij Juwelier De Slag, Selmien West 2, Olterterp 
dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 12.00 uur en 13.30 - 17.00 uur  

zondag 13.30 - 17.00 uur. 

www.lauswolt.com
art-gallery@lauswolt.com

Tel. 0512 - 30 16 95

Stel uw tomtom in op: Olterterp, Aldhof 9, schuin tegenover nr. 9 vindt u onze galerie

staat van 5 april t/m 13 april op Art-Breda 2014Galerie Lauswolt

U kunt bij ons GRATIS toegangskaarten bestellen

Openingstijden: 
dagelijks 11.00 - 18.00 uur

Avondopenstelling
op woensdag tot 21.30 uur

Opening: 
Zaterdag 5 april 

voor genodigden:
14.00 - 21.00  uur 

Schilderijen: Ruud Antonius, Thom Boekhoven, Elvira Dik, Flip Gaasendam, Rein Halbersma
Henk Helmantel, Maarten Huitsing, Pieter Knorr, Reinout Krajenbrink, Clary Mastenbroek
Yt Osinga, Rein Pol, Gerard Schriemer, Peter Smit, Ingrid Smuling, Gerard van de Weerd

Beelden: Margriet Barends, Anita Franken, Margot Homan, Andrijana Martinovic

Schilderijen: Ruud Antonius 

Albert Greving, Jan Groenhart

Peter Smit Lenie Boezeman

Elvira Dik

“In search for”, gedig.  col-
lage op alumin.150x110

Peter Smit

“Zonnig Amsterdam”
olieverf op doek, 45 x 35 cm

“Noord-Holland”
olieverf op doek, 60 x 80 cm

Jan Groenhart

Rein Halbersma

“Zeeuws trekpaard”, olie-
verf op doek, 90 x 60 cm“Kans”, gedigitaliseerde collage

op aluminium, 70 x 50 cm

Elvira Dik

“Marlyn where the sand meets glass”, 
olieverf op doek, 80 x 100 cm

Ruud Antonius

CHASSÉVELD BREDA

Grafiek: Grietje Postma

Beelden: Mark Smit

www.artbreda.nl
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