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Carel  Lanters & Aracel ly Scheper

Deseos del Espíritu

  
    Art Gallery O-68    
    Oranjestraat 68  
    6881 SG Velp

    Open tijdens expositie
    di-vr, 14.00 - 17.00   
   
    info@gallery-o-68.com
    www.gallery-o-68.com

Art Gallery O-68 preseneert moderne en hedendaagse 
kunst van Nederlandse en buitenlandse kunstenaars. 

O-68
Op zondag 30 oktober van 15 - 17 
uur opent Art Gallery O-68 in Velp de 
tentoonstelling ‘Deseos del Espíritu” met 
audio- en videowerken van  Aracelly 
Scheper (Bogota 1983) en sculpturen met 
uitstulpingen die geluid suggereren van 
Carel Lanters (Didam 1955).

De tentoonstelling loopt tot en met 
zondag 27 oktober, finissage 15.00 tot 
17.00 uur. 

Openingstijden tijdens de expositie: 
dinsdag t/m vrijdag 14.00 - 17.00 uur en 
op afspraak. 

 

Aracelly is in 2016 afgestudeerd aan Fine Art ArtEZ 
Arnhem. Voor haar ‘artistic research’ schreef zij 
een manifest waarin zij spreekt over het verbond 
tussen de camera, emoties en de psychologie 
van de toeschouwer. Zij maakt veelal stille video-
werken waarin de stilte gedragen wordt door het 
beeld. Ze neemt in haar werk afstand van het 
(klassieke) narratief en roept de stilte op. 

Aracelly zegt: “Ik zie het narratief in de film als een 
belemmering in de verbeelding. Ik wil een openheid 
bewaren in mijn werk, die het onbeantwoorde 
omarmt”. 

Carel studeerde in 1981 af aan de AKI Enschede met 
“toonbeelden”; hoorns afgeleid van boomtakken 
waarmee hij een aantal composities opnam. Door 
een vorm van sublimatie tracht hij op subtiele wijze 
de waarneming te scherpen. Hij zit niet vast aan een 
techniek of een bepaald soort materiaal. Voor een 
aantal complexe situaties maakte hij monumentale 
werken. Maar ook integreert hij zijn kunst in het 
dagelijkse leven, door bijvoorbeeld straatmeubilair 
op een nieuwe wijze te rangschikken of te 
vervormen. Naast zijn opdracht-gebonden kunst, 
ontwikkelt hij objecten, beelden en installaties 
voor het tentoonstellingscircuit, waarin hij tevens 
met regelmaat optreedt als curator.

Aracelly Scheper: No Title, 2012

De kunstenaars maken een waar evenement 
van de opening. Aracelly en Carel hebben 
bijna 4 weken de tijd om in de galerie te 
werken aan hun concept en staan open 
voor de ontwikkelingen die in die tijd zullen 
ontstaan. De titel van deze tentoonstelling is 
meer gekozen om de klank  dan om de betekenis: 
Hoe kunnen verschillende geestverlangens in 
een tentoonstelling bij elkaar komen en elkaar 
versterken? 

De twee kunstenaars zijn door galeriehouder 
Anne-Mie Emons bij elkaar gebracht. Wat 
zij gemeen hebben is de fascinatie voor het 
verschijnsel geluid in de beeldende kunst: Aracelly 
gebruikt het medium in audio- en video opnamen 
en experimenteert voor deze tentoonstelling met 
omzetting van trilling naar visuele en conceptuele 
weergaven. Carel benadert het gegeven meer 
analoog door bijv. maskers te maken die 
door uitstulpingen geluid suggereren: de zgn 
pronounceables.

De tentoonstelling is een synergisme van twee 
uiteenlopende werkwijzen die in de ruimten van 
O-68 hun versterkende karakter prijsgeven. 

Om de verschillende media te laten samenwerken, 
zal de galerie half verduisterd worden en zullen 
de autonome werken aan de wand individueel 
worden aangelicht.

Aracelly Scheper: Aqui Estan Mis Padres, 2016, single channel installation, cotton, 140 x 110
Fotoserie in een oplage van acht. 40 X 27.5 op diabond

Carel Lanters met Pronounceable.final, zelfhardende klei en 
aluminium 2015 hoogte ca 75 cm

Carel Lanters, Relief 1, 2016, 13x 21 cm, aluminium

O - 6 8  A w a r d  2 0 1 7
Art Gallery O-68 reikt in 2017 voor de tweede keer 

de O-68 prijs uit, een stimuleringsprijs van €10.000,- 

voor beeldend kunstenaars uit de Nederlandse 

grensprovincies, Rheinland Westfahlen in Duitsland, 

en Vlaanderen in België, die afstudeerden tussen 7 

en 14 jaar geleden. De prijs  beoogt kunstenaars te 

stimuleren in de periode waarin voor velen een kan-

telpunt in hun carrière plaatsvindt. Selectiecriteria 

zijn kwaliteit van werk en een plan voor de aanwen-

ding van de prijs t.b.v. de ontwikkeling van hun car-

rière. Indienen kan van 1 maart tot 1 augustus 2017. 

De jury voor deze prijs bestaat uit: 

Hermine De Groeve, Galerie De Buck, Gent België

Marcel Doorduin, kunstenaar en docent ArtEZ

Klaus Ebbers, Galerie Ebbers, Kranenburg, Duitsland

Coen Vernooij, beeldend kunstenaar, Nijmegen
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Woorden schieten tekort om Jean Tinguely recht te 
doen. Hoewel iedereen hem vooral kent als de be-
denker van ingenieuze, rammelende en ratelende 
ijzeren constructies en wellicht ook als levenspart-
ner van de bijna even legendarische Niki de Saint 
Phalle, was hij ook een echte verbinder, woordvoer-
der van de vernieuwingsgeneratie waarvan hij deel 
uitmaakte, architect, tentoonstellingsmaker, ideeën-
makelaar en communicatiedeskundige. Museumdi-
rectrice Beatrix Ruf typeert hem als een ‘netwerker 
avant-la-lettre’ en een authentiek en autonoom den-
ker, terwijl Margriet Schavemaker, samenstelster van 
de tentoonstelling, hem prijst als een flamboyante en 
sexy persoonlijkheid, een echte macho en een kun-

stenaar die het lef had om de betekenis, aard, hoeda-
nigheid en identiteit van musea voor moderne kunst 
te bevragen en ter discussie te stellen.

Sensationele ontploffingen
Soms kunnen stereotiepe typeringen een kunstenaar 
ernstig tekort doen. Zo worden de verdiensten en 
kwaliteiten van Jean Tinguely (1925-1991) vaak ge-
reduceerd tot zijn speelse en stoere machinekunst. 
Minder bekend zijn de explosieve performances en 
de objecten die refereren aan zijn fascinatie voor de 
dood. Hoe begrijpelijk het ook is dat de kunstenaar 

Jean Tinguely: netwerker avant-la-lettre
“Ik wilde iets vluchtigs maken dat voorbij zou gaan als een vallende ster”

Een belangrijk project dat vanuit kunsthistorisch perspectief ge-

zien van grote betekenis is. Zo typeert Beatrix Ruf de tentoonstel-

ling ‘Machinespektakel’, het grootste overzicht dat ooit van Jean 

Tingyuely in Nederland te zien geweest is. ,,We hebben enkele 

jaren intensief gewerkt aan deze tentoonstelling over de Zwit-

serse kunstenaar die in de jaren ‘60 van de vorige eeuw behoorde 

tot de grote vernieuwers. In de aanloopfase naar de expositie is 

heel veel werk verricht door onze restaurateurs,’’ licht de direc-

teur van Stedelijk Museum Amsterdam toe. ,,het is aan hen te 

danken dat we een aantal in onbruik geraakte machines van ’s 

werelds beroemdste kinetische kunstenaar weer aan de praat 

hebben gekregen.’’

Door Wim van Der Beek

Fotomuseum Den haag 
en GEM weer open
Sinds september wordt het pand waarin 
het Fotomuseum Den Haag en GEM (voor 
actuele kunst) zijn gevestigd, verbouwd. 
Het gedeelte van het Fotomuseum krijgt 
meer ruimte. De heropening is op 17 de-
cember. Het Fotomuseum presenteert een 
retrospectief van de legendarische Mag-
numfotograaf Werner Bisschof (1916-1954). 
GEM brengt een eerbetoon aan ‘minimal’-
kunstenaar Sol LeWitt (1928-2007).

Groningen krijgt uniek 
land-art park
Bij de stad Groningen wordt de komende 
jaren gewerkt aan een bijzonder land-art 
park: Park Meerstad, dat met tien hectare 
het grootste openbare landkunst-project 
van Nederland zal worden. De Tilburgse 
kunstenaar Jeroen Doorenweerd heeft een 
ontwerp gemaakt, waarbij een kaarsrecht 
betonnen fietspad door een glooiend en 
waterrijk landschap de basis vormt. Naar 
verwachting kan Park Meerstad in 2018 in 
gebruik genomen worden.

Icon Gallery heropent
met zeldzame ikonen
Het uit 1684 daterende pakhuis waar de 
Morsink Icon Gallery in is gevestigd is 
grondig gerenoveerd. Op 22 november her-
opent de Amsterdamse galerie daarom met 
een tentoonstelling van veertig zeldzame 
ikonen. Een aantal zeldzame topstukken 
is voor het eerst te zien, zoals een monu-
mentaal ikoon van rond 1650 uit Rusland. 
Met de tentoonstelling Beleef ikonen! (t/m 3 
december) wil de galerie een nieuw publiek 
kennis laten maken met de oude ikonen-
kunst. 

Witteveen+Bos-prijs 
voor Iris van herpen
Iris van Herpen is de winnaar van de 
Witteveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek 
2016. Van Herpen (1984, Wamel) is mode-
kunstenares. Haar ontwerpen zijn innova-
tief en sculpturaal. Ze maakt onder meer 
gebruik van materiaal uit 3D-printers. Haar 
creaties worden gedragen door onder ande-
ren Björk, Lady Gaga en Beyoncé. Van Her-
pen ontvangt de prijs op 3 november in de 
Bergkerk in Deventer. Daar opent dan haar 
solotentoonstelling Metabolic (open t/m 4 
december).

Persoonlijk afscheid 
van De Kleijn in Gouda
Directeur Gerard de Kleijn heeft bij Muse-
um Gouda zijn vertrek aangekondigd per 
1 februari. Daarvoor krijgt hij nog de ge-
legenheid een zeer persoonlijke afscheids-
tentoonstelling samen te stellen met zijn 
favoriete stukken uit musea in het hele 
land. Zonder hiërarchie en naambodjes 
komen werken van Mondriaan, Mankes en 
Armando te hangen naast die van Mostert, 
Meulendijks en Xue. De expositie Subjectief 
duurt tot 31 december.

KNSTNWS

Schnudernase, 1988, coll. Weishaupt, Kyoto, Lamp 4 and 10, 1987-89, Museum Tinguely Basel, Die Sonne, 1990, Schmelas Geist, 1983-84. 
Foto Gert Jan van Rooij.

Winnaar ets Reinder homan
De	ets	van	Reinder	Homan	is	deze	keer	gewonnen	door	
de	heer	W. Krijnen	uit	Muiderberg.	Van	harte	gefelici-
teerd!	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	of	
kijk	op	www.kunstkrant.com

Jean Tinguely en Niki de Saint Phalle, Le Cyclop - La Tàte, 
1970. Collectie Museum Tinguely Basel. Foto Christian Baur, 
c/o Pictoright Amsterdam, 2016.
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vooral geroemd werd om zijn homo ludens-achtige ei-
genschappen, voor een evenwichtige beeldvorming 
moet daar wel aan toegevoegd worden dat zijn kun-
stenaarschap veel meer uitzonderlijke facetten ken-
de. Hij introduceerde de performancekunst en an-
ticipeerde op de opkomst van de massamedia. Niet 
zonder reden werden Tinguely en zijn tweede echt-
genote (Niki de Saint Phalle) liefkozend getypeerd als 
de Bonny en Clyde van de nieuwe media.

Jean Tinguely Machinespektakel omvat meer dan hon-
derd werken, variërend van merendeels werkende 
machinesculpturen, films en foto’s tot ontwerpte-
keningen en archiefmateriaal. Aan de hand daarvan 
worden de beweegredenen en motieven van de kun-
stenaar geïllustreerd, zoals zijn voorliefde voor ab-
surdistische situaties en zijn openlijke vrijages met 
destructieve krachten en vergankelijkheid. De retro-
spectieve expositie belicht ook de donkere kanten 
van de kunstenaar. Zo is één van de museumzalen 
volledig gewijd aan de tijdelijke kunst die hij maakte 
in de vorm van sensationeel geënsceneerde ontplof-
fingen. Over deze zelfdestructieve installaties, die hij 
in de periode 1960-1970 fabriceerde, zei de kunste-
naar zelf: ,,Ik wilde iets vluchtigs maken dat voorbij 
zou gaan als een vallende ster en dat musea onmo-
gelijk zouden kunnen absorberen. Daar was een be-
langrijke reden voor. Ik wilde namelijk absoluut niet 
‘gemusealiseerd’ worden. Vanuit die gedachte wilde 
ik werk maken dat alleen even voorbij moest trek-
ken, de mensen even moest laten dromen en praten. 
En dat was het dan. De volgende dag zou er niets van 
over zijn. Alles zou terug de vuilnisbak in gaan.’’
Hoewel deze tijdelijke en incidentele projecten slaag-
den, zijn er wel waardevolle filmbeelden bewaard 
gebleven waarin de sensationele ontploffingskunst 
voor het nageslacht is vastgelegd. Die bewegende 

beelden werden later alsnog in diverse musea ge-
toond. Tinguely’s doelstelling ‘breaking up with the 
museum’ werd daardoor niet gerealiseerd, maar nie-
mand zal daar nu nog moeilijk over doen.

Samenwerking
Tinguely werkte graag en veel samen met geestver-
wanten en tijdgenoten. In het Stedelijk Museum is 
één zaal volledig gevuld met kunstvoorwerpen die 
hij samen maakte met muze en echtgenote Niki de 
Saint Phalle. Minstens even enerverend zijn de in-
genieuze constructies die hij maakte in nauwe sa-
menwerking met andere collega’s. Daniel Spoerri, 
Yves Klein en het ZERO-netwerk. Maar ook museum-
directeuren als Pontus Hultén, Willem Sandberg en 
Paul Wember sparden met hem. In alle gevallen was 
Tinguely de leider, inspirator en verbinder. Zijn cha-
rismatische en macho persoonlijkheid en de voort-
varendheid waarmee hij zowel zichzelf als zijn werk 
in de openbare ruimte presenteerde, droegen bij aan 
zijn succes.
De Zwitserse kunstenaar bouwde gigantische bewe-
gende constructies met tot de verbeelding sprekende 
namen als Gigantoleum, Eclosion en Nepomuk. Daar-
voor gebruikte hij hout, metaal, rubber en verf maar 
ook allerlei andere (afval)materialen. Zijn machines 
worden zowel aangedreven door elektromotoren als 
door benzinemotoren. 
De motivatie voor het bouwen van zijn bewegende 
sculpturen haalde Tinguely vooral uit zijn afkeer van 
de traditionele beeldende disciplines. ,,Ik schilderde 
en schilderde, maar ik kon het nooit opbrengen om 
een schilderij af te maken,’’ bekende hij in 1976. ,,Ik 
voelde me verlamd en liep steeds weer vast. Ik kon 
nooit het einde zien en wist niet wanneer ik moest 
stoppen. Dus begon ik met beweging te werken. Die 
beweging bood me een uitweg uit de verstarring en 
reikte me ook een eindpunt aan. Beweging maakte 
dat ik kon zeggen: oké, het werk is nu af!’’

Ontsporingen
Parallel aan zijn onvoorwaardelijke overgave aan de 
kinetische kunst manifesteerde Tinguely zich ook 
als een avant-gardistisch performancekunstenaar. 
Legendarisch is de wijze waarop al in 1959 zijn ma-
nifest Für Statik werd voorgedragen in het ICA in Lon-
den. Wat de kunstenaar daar liet zien, was nog nooit 
eerder vertoond. Critici stonden bijna letterlijk aan 
de grond genageld en wisten nauwelijks wat ze aan 
moesten met de nieuwe ‘presentatietechnieken’ die 
de kunstenaar hen voorschotelde. De performance 
veroorzaakte zoveel rumoer en consternatie dat po-
litie-ingrijpen noodzakelijk was. Tinguely hield van 
dergelijke spectaculaire ontsporingen. De absolute 
apotheose van zijn hang naar spektakel was de deels 
vooraf door hem zelf geregisseerde begrafenis in zijn 
geboorteplaats Fribourg. Een korte documentaire 
over die begrafenis is één van de hoogtepunten in 
de tentoonstelling. Een bijna monstrueuze machine 
rijdt knarsend en piepend door de straten van de 
Zwitserse stad, waar duizenden mensen op de been 
zijn om afscheid te nemen van hun illustere landge-
noot. Een fanfarekorps en de wagen met de lijkkist 
volgen op gepaste afstand. De begrafenisstoet was 
een performance op zich.

In het Stedelijk is ook een installatie uit 1986 te zien. 
Het betreft een soort altaarstuk dat de kunstenaar 
enkele maanden na zijn eerste hartaanval maakte. 
Het monumentale Mengele – Totentanz is een eerbe-
toon aan de dood. De monumentale installatie be-
hoort tot de zelfdestructieve werken die zichzelf 
luidruchtig en spectaculair vernietigden. Dit sluit-
stuk van de tentoonstelling beleeft zijn Nederlandse 
primeur. Tinguely maakte dit duistere kunstwerk 
met schaduwspel naar aanleiding van een verwoes-
tende brand waarvan hij ooggetuige was. Het bestaat 
uit overblijfselen van een brand bij de firma Menge-
le. Verkoolde balken, resten van landbouwmachines 
en dierenskeletten werden door de kunstenaar geas-
sembleerd tot macabere machines. Het eindresultaat 
is een gigantisch memento mori dat impliciet verwijst 
naar de concentratiekampen van de nazi’s uit de 
Tweede Wereldoorlog.
Ook als acteur en curator gaf Tinguely uiting aan 
zijn ontzag voor de dood. In zijn kunstwerken ver-
beeldde hij heel letterlijk dat alles altijd in beweging 
blijft. Het begrip ‘beweegredenen’ krijgt bij hem zo-
wel een letterlijk als een figuurlijke betekenis. Het 
voortdurende streven naar beweging, verandering 
en vooruitgang was zijn levensmotto. Alles is steeds 
aan verandering onderhevig. Alleen de dood kan 
daar een eind aan maken. 

■ Jean Tinguely - Machinespektakel, t/m 5 maart in 
Stedelijk Museum Amsterdam. www.stedelijk.nl

Jean Tinguely, Meta-mechanische sculptuur, 1954. PrivÇcollectie Potsdam. 
Foto Christian Baur, c/o Pictoright Amsterdam, 2016.

Tekening geproduceerd door een MÇta-Matic, gesigneerd 
door Tinguely, 2 september, 1967. Collectie Museum Tinguely 
Basel. c/o Pictoright Amsterdam, 2016.
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De esthetiek van afval versus de grenzen van 
de consumptiemaatschappij, het hoopgevende 
zicht op nieuwe kansen of levensverlenging, de 
daklozenproblematiek; het is allemaal onlosmakelijk 
verbonden met de manier waarop we in de huidige 
samenleving omgaan met dat wat oud en versleten is 
of in de marge van de samenleving terechtgekomen 
is. De moderne samenleving worstelt met allerlei 
processen die samenhangen met de eindigheid 
van het leven en de periode van verval die daar aan 
voorafgaat. Beeldende kunstenaars confronteren 
de samenleving door andere perspectieven aan te 
reiken. Zij laten zien dat in verval ook schoonheid 
kan schuilen of ze vergroten het verval zo uit 
dat de confrontatie schrijnend en hard is. Een 
breed spectrum aan emoties wordt betrokken 
in het beeldvormingsproces: berusting, woede, 
angst, vertwijfeling, melancholie, weemoed en de 
worsteling met het besef van eindigheid.

What Remains maakt uiteenlopende aspecten 
van verval zichtbaar. Fysiek, mentaal, moreel, 
materieel, maatschappelijk, landschappelijk en 
architectonisch verval, veroudering en ouderdom, 
afval en hergebruik, natuurlijke afbraakprocessen, 
afgedankte voorwerpen en in de vergetelheid 
geraakte betekenissen en technieken komen in deze 
tentoonstelling aan de orde. De tentoonstelling 
in CODA Museum toont daarnaast dat beeldende 
kunst waarin vormen van verval gesublimeerd 
en vereeuwigd worden, verder gaat dan verval op 
zich. Hier doet zich namelijk een merkwaardige 
paradox voor: kunst waarin verval onderwerp is, 
kan eeuwigheidswaarde krijgen en ontworstelt zich 
daarmee aan de vergankelijkheid die de basis van het 
kunstwerk vormt. Wie bovendien verder kijkt dan het 
verval, kan schoonheid ontdekken en rust vinden. 
De bezoeker van What Remains kan echter niet om de 
dilemma’s heen die met verval en vergankelijkheid 

te maken hebben. Het besef dat er een rustgevende 
schoonheid kan uitgaan van verval biedt in elk geval 
een hoopgevend perspectief.

De werken van Hugo Tieleman tonen niet 
alleen een opvallende kleurenpracht. Zijn 
schilderijencyclus Trans Niger Pipeline verwijst naar 
het schandaal in Nigeria waar de oliepijplijn van 
Shell wordt afgetapt door criminelen. Ook in twee 
schilderijencycli van recenter datum zoomt hij in 
op de merkwaardige fricties tussen destructieve 
krachten en schoonheidsbeleving. De Amerikaanse 
filmmaker en fotograaf Chris Jordan zoekt over 
de hele wereld naar uitwassen van vervuiling. In 
The Midway Project confronteert hij de kijker met de 
maaginhoud van dode vogels die grotendeels uit 
afvalplastic blijkt te bestaan. Voor de video Gastrolith 
maakte hij een sculptuur van de maaginhoud van 
een dode kameel uit het woestijngebied bij Dubai. 

De maag van de kameel bleek meer dan 500 plastic 
zakken te bevatten. Ivo Kamphuis verwerkt oud 
kinderspeelgoed en skeletten van wilde dieren die 
hij uit stropersklemmen haalde tot schilderijen 
en sculpturen. Doordat hij botten en schedels 
hergebruikt, gaan ze een nieuw leven leiden. 
Het werk van Kamphuis gaat over metamorfoses, 
transformatieprocessen en zielsverhuizingen. Jan 
Eric Visser werkt met afval dat tot pulp is vermalen. 
Het gebruik van traditionele materialen als brons, 
steen, marmer, hout en klei heeft in zijn sculpturen 
plaatsgemaakt voor de verwerking van anorganisch 
huisvuil, krantenpapier, folders en gietwas. De 
kunstenaar onderstreept zo dat verduurzaming van 
huishoudelijk afval bijzondere abstracte objecten 
kan opleveren.

Verval en deconstructie spelen een belangrijke rol in 
de recent vervaardigde glasobjecten van Jehoshua 
Rozenman. What Remains toont een aantal recente 
sculpturen in combinatie met de film Bewegende 
Beelden. De beelden van Nicolaas Dings staan 
verspreid door het land en refereren doorgaans 
aan de geschiedenis van de betreffende plek. Dings 
speelt met cultuurhistorische verwijzingen om 
‘het grote vergeten’ tegen te gaan. Wat Dings in de 
openbare ruimte tot stand brengt, doet hij ook in 
autonome beeldende kunst. Zijn werk brengt ‘hoge’ 
en ‘lage’ kunst samen terwijl hij flirt met folklore, 
eeuwenoude overleveringen en in onbruik geraakte 
gewoonten en rituelen. 

De fotoserie Down and Out in the South van Jan Banning 
omvat studioportretten van dakloze Amerikanen uit 
de zuidelijke staten die als gevolg van het Amerikaanse 
overheidssysteem (absurd laag minimumloon, sluiting 
van psychiatrische instellingen en achterstelling van 
bepaalde bevolkingsgroepen) dakloos zijn geworden. 
Jan Banning fotografeert deze mensen zoals hij 
een ieder ander zou vastleggen: zonder pathos of 
dramatische effecten. What Remains toont een aantal 
wandkleden van Frans Beerens die gebaseerd zijn op 
foto’s van plekken in Europa die op het punt staan 
voorgoed te verdwijnen. Deze kleden, die ook wel 
‘material photographs’ genoemd worden, bestaan uit 
460 tinten grijs. 

Un monde Parfait – In dust suspended van het 
Luxemburgse kunstenaarsduo Martine Feipel & 
Jean Bechameil is een installatie die gebaseerd is op 
vervallen nieuwbouwwijken aan de randen van grote 
steden. Deze grote flats die in afgelopen decennia door 
heel Europa gebouwd zijn vertegenwoordigden toen 
een hoopvolle toekomst en nieuw élan. Inmiddels 
zijn ze verworden tot sociale brandhaarden en getto’s 
die een metafoor zijn geworden voor moreel verval, 
achterstand en erbarmelijke levensomstandigheden. 

De frictie tussen schoonheid en verval is door de eeuwen heen in 

de kunst verbeeld en gesublimeerd. Uiteenlopende genres zoals het 

vanitasstilleven, het ‘schuldige’ landschap en het portret ontlenen hun 

aantrekkingskracht aan de ervaring van schoonheid. Gastcurator Wim 

van der Beek maakte met het werk van 15 kunstenaars in opdracht van 

CODA directeur Carin Reinders een prikkelende en gevarieerde tentoon-

stelling die uiteenlopen aspecten van verval zichtbaar maakt.

Tentoonstelling What Remains onderzoekt de 
discrepantie tussen schoonheid en verval met werk 

van 15 kunstenaars uit binnen- en buitenland

Hugo Tieleman, Trans Niger Pipeline 2013, foto: Sam Walravens.

What Remains - Marchand & Meffre, Auditorium, Eastown Theater, Detroit, 2008.
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Het Franse kunstenaarsduo Yves Marchand & 
Romain Meffre laten in hun fotowerk de keerzijde 
zien van de industriële revolutie, welvaart, 
prestigieuze bouwprojecten, architectonische 
grandeur en decadente levensstijlen. Marchand 
& Meffre zijn voortdurend op zoek naar plekken 
waar de herinnering aan de voormalige functie 
van het gebouw nog voelbaar is terwijl het verval 
al heeft toegeslagen. Zo ontstaat een merkwaardige 
mengvorm van schoonheid en verval, verstoorde 
orde, chaos en desoriëntatie. 

De Japanse kunstenaar Ken’ichiro Taniguchi baseert 
zijn sculpturen op afdrukken van structuren van oude 
straatpatronen (Hecomimaps). Hij transformeert 
barsten en scheuren in vloeren, uithollingen en 
uitgesleten restvormen tot ingenieuze ruimtelijke 
constructies die de blauwdruk vormen van een 
stad. In zijn Hecomimaps (in feite alternatieve 
stadsplattegronden) legt hij het DNA van een gebied, 
een stad of stadsdeel vast. Voor What Remains maakte 
hij werk gebaseerd op de kaart van Apeldoorn en 

de Hoge Veluwe. Hij heeft het groene gebied op een 
luchtfoto omtrokken en de vorm die zo ontstaat 
vertaald naar ruimtelijk werk uitgevoerd in PVC.

In de videofilm Staging Silence 2 van Hans Op de 
Beeck zien we hoe mensenhanden landschappen 
inrichten en steden opbouwen die vervolgens door 
enkele onverwachte, destructieve ingrepen weer 
worden vernietigd. De videofilm wekt de indruk dat 
het inrichten van een landschappelijke of stedelijke 
omgeving gebaseerd is op eenvoudige principes en 
handelingen. Bijna terloops maakt de kunstenaar 
duidelijk dat niets blijvend is. Met Staging Silence 2 
bevestigt de Belgische kunstenaar dat hij één van de 
belangrijkste (video)kunstenaars van dit moment 
is. De Vlaamse fotograaf Sébastien van Malleghem 
signaleerde het afgelopen jaar de misstanden in de 
Belgische gevangenissen die hij in sobere zwart-wit 
fotoserie Prisons heeft vastgelegd. Daarnaast werd 
een documentaire gemaakt over de werkwijze van de 
kunstenaar. CODA Museum heeft tijdens met deze 
tentoonstelling de première van deze film. 

De fotoserie Oorsprong van Andreas Hetfeld bestaat 
uit vijf foto’s van naakte ouderen in foetushouding 
die zo terugkeren naar hun oorsprong: de 
moederschoot gesymboliseerd door een eivormig 
object. Thema’s als intimiteit, kwetsbaarheid, 
geborgenheid en vergankelijkheid worden door de 
Duitse kunstenaar verbeeld. De wetenschap van een 
naderend einde wordt door Hetfeld geplaatst in het 
bredere perspectief. Het onontkoombare verval gaat 
samen met de aankondiging van nieuw leven.

Deelnemende kunstenaars 
Chris Jordan (VS) , Jeshoshua Rozenman (D/NL), Jan Banning 
(NL), Frans Beerens (NL), Martine Feipel & Jean Bechameil 
(L), hugo Tieleman (NL), Nicolas Dings (NL), Ken’ichiro 
Taniguchi (JP), Andreas hetfeld (D), Yves Marchand & Romain 
Meffre (F), hans Op de Beeck (B), Sébastien van Malleghem 
(B), Jan Eric Visser (NL), Ivo Kamphuis (NL) 

T/m 22 januari in CODA Apeldoorn. www.coda-apeldoorn.nl

Foto omslag: Andreas Hetfeld, Oorsprong, 2005.

Frans Beerens, 4000 jaar oude taxus op het kerkhof in Crowhurst (GB), 2013. Nicolaas Dings, Gouveneur Generaal, 2015.

Andreas Hetfeld, Oorsprong, 2005, foto: Reidunn van Riessen.
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www.fijnschilderen.nl    -    info@fijnschilderen.nl

Leer in 9 dagen de relevante fijnschildertechnieken

Iedereen 
kan leren schilderen!

U leert in 9 dagen de belangrijkste schilder-
technieken in de traditie van de oude mees-
ters. Deze gedegen opleiding realistisch fijn-
schilderen is bedoeld voor zowel beginners 
maar ook voor de meer geoefende schilder 
die de technieken wil uitbouwen en verfijnen. 
Naast de bovengenoemde thema’s is er veel 
aandacht voor onder andere stofuitdrukking,  
perspectief, compositie, glaceertechniek, 
kleurenleer en diverse penseelvoeringen. De 
lessen worden klassikaal gegeven in kleine 
groepen van maximaal 10 personen door 
vakkundige docenten. 

U leert het allemaal op professionele wijze aan de 
Academie voor Realistische Schilderkunst in Deventer

LANDSCHAPPEN - STILLEVENS - DIEREN - PORTRET - MODEL 
ZEEGEZICHTEN - BLOEMEN - MINIATUREN - TEKENEN

MAGISCH REALISME - HYPER REALISME 

GRATIS proefles op vr. 27 jan. of za. 28 jan. of op vr. 3 febr. of za. 4 febr. ofop vr. 3 mrt. of za. 4 mrt.

Opleidingen al v.a. 

e 45,- per mnd. *

GRATIS PROEFLESSEN
Tijdens deze drie uur durende proefles maakt u kennis 
met de technieken van het fijnschilderen en schildert u 
een stilleven. Tevens krijgt u alle informatie over de 
academie en de opleiding.

Academie voor Realistische Schilderkunst Deventer

Van Hetenstraat 57 
7415 TT Deventer 
Telefoon: 0573 - 45 90 85 of 06-53265028

9 vrijdagen  groep 25 Start op 25 november
 groep 26 Start op  3 februari ‘17
 groep 27 Start op  21 april ‘17
9  zaterdagen  groep 28 Start op 12 november
 groep 29 Start op 18 februari ‘17
 groep 30 Start op  25 maart ‘17

Museumplein 2  
9203 DD  Drachten 
[t] (0512) 51 56 47
www.museumdrachten.nl

openingstijden
di t/m zo 11.00-17.00 uur 
feestdagen zie website
maandag gesloten

heDenDaags 
DaDa

Collages 
Door Marlies 
MulDers

KURT SCHWITTERS 
IN FRIESLAND

2 10
2016
>15 01
2017 

Daan
Daan&

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

17.09
t / m
04.12
2 0 1 6

in wankel  evenwicht
adri  a.c.  de f lu i ter  40 jaar kunstenaar

Ermerweg 88b
7812 BG Emmen
wo t/m zo
13.00 - 17.00 uur
gratis toegang
www.cbkemmen.nl
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Lijstenmakers 
die van inlijsten 

weten!

www.art-frame.nl

Kijk voor een lijstenmaker in de buurt op:
www.art-frame.nl/winkels

VIPcard actie november 2016
Bij besteding van minimaal 50 euro kans 
op een gelimiteerde zeefdruk
Meer info en deelnemen kan door je aan te melden bij 
secretariaat@art-frame.nl

VIPcard actie december 2016
5% korting op een 3D inlijsting

VIPcard actie november VIPcard actie december

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 schilderen/koken
• Schildercursussen

Elk weekend geopend
Vrijdag, zaterdag en zondag:  

11.00 – 17.00 uur, en op afspraak.

Expositie 21 oktober t/m 
8 januari 2017
Ook met Annemiek Laros en 

Mieke Diekmann

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

Angelique Cremers

Suus Suiker

Angelique Cremers

13 november 2016 | 10 januari 2017
Expositie Gemeentehuis De Bilt

www.arttraverse.nl

Birgitta Sundström 
Jansdotter

Ludmilla van der Spoel

Carel Lanters, met pronouncable.final, 2015

          
Expositie

Deseos del Espíritu 

Carel Lanters & Aracelly Scheper

30 oktober t/m 27 november 2016

Opening:
 30 oktober 15.00 - 17.00 uur

Art Gallery O-68, 
Oranjestraat 68,  

6881 SG Velp, GLD

Openingstijden tijdens expositie: 
di - vr, 14.00 -17.00 uur

info@gallery-o-68.com
www.gallery-o-68.com

Jan Lambert Kruse (S)

Kunstenaars
Alexander James - Alli Richie - Bouwens Thérèse
Bowran Dan - Brachlow Heike - Cagianelli Antonio
Collins Nicholas - Cox Ann - Dochev Lachezar 
Dyszkiwicz Maciej - Jumea Yves - Kruse Jan Lambert
Landau Caoline - Maas Christiaan D.
Majuri Sini - Marek Josef - Marks Bruce Majuri Sini - Marek Josef - Marks Bruce 
Monsieur Herbert - Munkevica Anda - Nemtoi Ioan
Pavlova Angelina - Prinse Ellen - Schatz Verena
Soltész Melinda - Stanicky Petr - Szabó Péter
Topescu Mihai - Uytdehaag Fons
Vanbroekhoven Joke - Vanoppen Christine

Gemeenschapscentrum Den Breughel 
Wespelaarsesteenweg 85 - 3150 Haacht (België)
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Ze hebben ze in Enschede allemaal gekregen, meer 
dan zestig belangrijke bruiklenen. Het Rijksmu-
seum, het Mauritshuis, Antwerpen, Brussel, Parijs, 
Berlijn, Keulen, Glasgow: al die musea hebben mee-
gewerkt. Extra bijzonder zijn de beschilderde luiken 
van het grote orgel in de Amsterdamse Westerkerk. 
Wanneer krijg je nou de kans om die op ooghoogte 
te bekijken?
Als je door de zalen wandelt, merk je hoe veelzij-
dig deze kunstenaar was. Verhalende schilderijen 
gemaakt in opdracht van regenten en vorsten, pla-
fondschilderingen en wandschilderingen bestaande 
uit verschillende delen, ontwerptekeningen voor een 
atlas van de menselijke anatomie, afbeeldingen van 
zijn decors voor de Amsterdamse schouwburg, teke-
ningen met potlood of rood krijt, etsen voor boekil-
lustraties, en ook complete boeken over kunsttheo-
rie.

Steekpartij
In 1665 arriveert Gerard de Lairesse in Amsterdam. 
Hij komt dan van Utrecht, waar hij korte tijd ge-
woond heeft. Hij is geboren in het Waalse Luik, in 

1640, als zoon van een schilder. Uit die stad is hij 
weggevlucht, nadat hij betrokken is geweest bij een 
steekpartij. Die ontstond uit een conflict over het 
niet nakomen van trouwbeloften. In zijn vlucht werd 

hij vergezeld door zijn geliefde Marie Salme, met wie 
hij inmiddels getrouwd is en met wie hij een zoon 
heeft gekregen. In Amsterdam gaat hij werken voor 
de kunsthandelaar Gerrit Uylenburgh. Maar al gauw 
kan hij voor zichzelf beginnen, omdat de opdrachten 
binnenstromen. Van zijn uiterlijk moet hij het niet 
hebben: door een aangeboren syfilis heeft hij een 
mismaakt gezicht met platgeslagen neus. Het is de 
oude Rembrandt die zijn uiterlijk zo vastlegt in een 
waarheidsgetrouw portret, maar ook op zijn zelfpor-
tretten zijn de gebreken niet verdoezeld.

De figuren op zijn verhalende schilderijen zijn al-
lerminst gebrekkig: hun lichamen zijn gevormd 
naar standbeelden uit de klassieke oudheid, naar 
geschilderde voorbeelden van Italiaanse en Franse 
kunst, zoals van Rafaël of van Nicolas Poussin. Het 
voorname classicisme van De Lairesse slaat aan bij de 
elite van rijke regenten in Amsterdam. Zo mag hij de 
wanden en plafonds van schilderingen voorzien voor 
burgemeester Nicolaes Pancras op Herengracht 539 
(tegenwoordig onder meer in het Metropolitan Mu-
seum of Art in New York), voor burgemeester Andries 
de Graeff op Herengracht 446 (tegenwoordig in het 
Vredespaleis in Den Haag), en voor de doopsgezinde 
zijdefabrikant Philip de Flines (tegenwoordig in het 
Rijksmuseum in Amsterdam). Maar ook stadhouder 
Willem III geeft hem opdrachten. Hij schildert pla-
fondstukken voor Huis Soestdijk. En voor de raadka-
mer van het Hof van Holland aan het Binnenhof in 
Den Haag schildert hij zeven wandschilderingen.

Schitterend
De Lairesse bereikt onder schilders de hoogste status, 
niet alleen in de sublieme stofuitdrukking (vooral de 
glanzende kleding lijk je te kunnen aanraken) en de 
heldere kleuren, maar ook in zijn onderwerpskeuze. 
Hij is ‘historieschilder’: hij kiest verhalen uit de Bij-
bel, uit de klassieke mythologie, uit de geschiedenis 
en zinnebeeldige voorstellingen. 
Het zijn meestal dichterlijke verhalen waardoor een 
historieschilder wordt geïnspireerd. Drie jaar na zijn 
komst naar Amsterdam schildert De Lairesse een scè-
ne uit de Aeneïs, het beroemde boek van de Romeinse 
dichter Vergilius over de avonturen van de Trojaan-
se held Aeneas in de aanloop naar de stichting van 
Rome. Op het schilderij schenkt de godin Venus de 
door haar echtgenoot Vulcanus gemaakte wapens 
aan haar zoon Aeneas om de vijandige stammen in 
Latium te bestrijden. De wapens worden opgehouden 
door ‘putti’, kinderfiguurtjes met vleugeltjes, terwijl 

Nadat Bob van den Boogert zich als conservator jarenlang had inge-

zet voor het Rembrandthuis en vervolgens druk doende was met het 

organiseren van een tentoonstelling in het Rijksmuseum Twenthe in 

Enschede, overleed hij vorig jaar plotseling aan een hersenbloeding. Dat 

de tentoonstelling er zonder zijn energieke en enthousiaste aanwezig-

heid nog zou komen, leek ondenkbaar. Toch, door de inzet van vrienden 

en collega’s, is het ambitieuze plan nu gerealiseerd. Voor het eerst is er 

een tentoonstelling gewijd aan het werk van Gerard de Lairesse, tegen-

woordig nauwelijks nog bekend, maar in de 17de eeuw een megaster.

Eindelijk! Eerste tentoonstelling van De Lairesse in Rijksmuseum Twenthe

Een mismaakt schilder van schone verhalen

Venus schenkt wapens aan Aeneas, 1668, doek, Museum Mayer van den Bergh, Antwerpen.

Lof op de Vrede, 1671, Musée Picardie, Amiens.

Door aernout Hagen
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de rivier de Tiber op de voorgrond is uitgebeeld als 
man met waterplanten naast een pot waar water uit 
kan stromen. Vooral het letterlijk schitterende schild 
valt op, niet alleen als kunststuk van Vulcanus met 
een versiering van scènes over de toekomstige triom-
fen van Rome, maar ook als kunststuk van De Lai-
resse die het bijna als gedetailleerd stilleven op zich 
heeft weergegeven.

Tastbaar
In 1674 schildert hij De verdrijving van Heliodorus uit de 
tempel, een niet vaak uitgebeelde Bijbelse scène uit 
het Oude Testament. Op het moment waarop Helio-
dorus, in opdracht van de Griekse koning Seleucus, 
de schatten probeert te roven uit de tempel van Je-
ruzalem, wordt het vurige gebed van de hogepries-
ter verhoord en wordt Heliodorus aangevallen door 

hemelse wezens. Terwijl twee engelen hem gaan af-
ranselen, verschijnt er een ruiter in gouden harnas 
op een wit paard dat hem dreigt te vertrappen. Niet 
alleen blinkt De Lairesse hier uit in het weergeven 
van een complexe ruimte en (opnieuw) bijna tastbare 
voorwerpen op de voorgrond, maar ook kan hij uit-
eenlopende emoties op de gezichten tonen, als uit-
zinnige angst en woede.
Grote schilderijen in grijstinten die eruit zien als 
beeldhouwwerk in nissen: dat was een van de spe-
cialiteiten van De Lairesse. Voor een gang in het 
huis van zijdefabrikant Philip de Flines schildert De 
Lairesse tussen 1675 en 1683 een serie van vijf zin-
nebeeldige voorstellingen op doeken van bijna drie 
meter hoog. De Allegorie op de kunsten toont vrouw 
Schilderkunst in het centrum, vergezeld (in de ach-
tergrond) door een vrouw die de Natuur uitbeeldt en 
(prominent op de voorgrond) door de Dichtkunst met 
een loftrompet in haar hand om de daden van hel-
den te bezingen. Rechtsachter staan de Tekenkunst en 
de Beeldhouwkunst. De Flines hield niet alleen van de 
kunst van De Lairesse, want in een zijvertrek had hij 
een rijke verzameling schilderijen, waaronder wer-
ken van Rembrandt en Titiaan.
In 1689 werd De Lairesse blind, een ramp voor een 
schilder. Maar hij maakte van de nood een deugd. 
Hij liet zijn zoons kunstlessen die hij aan huis gaf, 
opschrijven. Zo ontstond zijn later internationaal 
beroemd geworden Groot Schilderboek, verschenen in 
1707 en een houvast voor vele beginnende kunste-
naars na hem.

■ Eindelijk! De Lairesse, t/m 22 januari in Rijksmuseum 
Twenthe, Lasondersingel 129-131, Enschede. 
www.rijksmuseumtwenthe.nl

Met het brein geschilderd

Er	 is	 een	 nieuw	 boek	 uit	 van	 Dick	 Swaab:	 Ons creatieve brein.	

Swaab	 is	de	neurobioloog,	die	eerder	de	bestseller	Wij zijn ons 

brein	 schreef.	 De	 reuring	 omtrent	 dit	 eerste	 boek	 begreep	 ik	

aanvankelijk	niet.	 Ja	natuurlijk	zijn	we	ons	brein,	maar	ook	ons	

lichaam,	onze	taal,	onze	cultuur,	enz.	Dit	boek	heb	ik	laten	liggen,	

maar	het	tweede	beloofde	mij	inzichten	over	de	samenhang	tus-

sen	hersenen,	creativiteit	en	ook	over	kunst.

Swaab	werd	eerder	verweten	dat	hij	alles	tot	de	anatomie	van	de	

hersenen	reduceerde	en	de	invloed	van	de	omgeving	op	mensen	

niet	in	acht	nam.	Ook	zou	hij	menen	dat	zijn	expertise	in	de	neu-

robiologie	hem	kwalificeerde	 in	kennisgebieden	waarin	hij	niet	

thuis	is.	Dus	besloot	ik	ernaar	te	kijken	hoe	hij	met	kunstgeschie-

denis	en	verwante	 zaken	omging.	Daarvan	geef	 ik	hier	enkele	

voorbeelden.	Van	zo’n	boek	zou	 je	een	 theorie	over	creativiteit	

verwachten,	maar	die	is	afwezig.	Voor	Swaab	is	creativiteit	een	

vanzelfsprekende	functie	van	de	hersenen.	Toen	die	 in	omvang	

toenamen,	werden	mensen	steeds	creatiever.	Bij	de	historische	

ontwikkeling	van	creativiteit	haalt	Swaab	sporadisch	wat	bekende	

zaken	aan.

De	schrijver	beweert	dat	kunst	een	uniek	menselijke	verworven-

heid	is,	maar	hij	vergelijkt	bijvoorbeeld	het	nest	van	de	wever-

vogel	met	de	structuur	van	het	Olympisch	stadion	in	Beijing.	Nu	

hebben	de	architecten	 inderdaad	aan	een	nest	gedacht.	Als	de	

vogel	echter	origineler	is	dan	de	architecten,	hoe	komt	het	dan	

dat	we	het	nest	niet	als	kunst	beschouwen,	en	het	stadion	wel?	

Wat	is	er	zo	specifiek	aan	‘menselijke’	kunst?

Als	hij	de	esthetische	principes	in	de	beeldende	kunst	bespreekt,	

blijkt	weer	dat	Swaab	niet	doordenkt.	Ook	nu	grijpt	hij	terug	op	

het	 gedrag	 van	 dieren.	Meeuwkuikens	 geven	 de	 voorkeur	 aan	

een	kunstsnavel	met	een	grote	rode	vlek,	boven	de	kleinere	vlek	

op	de	snavel	van	hun	moeder.	Volgens	Swaab	lijken	de	kuikens	

te	denken:	groter	is	beter;	uit	zo’n	supersnavel	komt	meer	voed-

sel.	Dit	verbindt	hij	met	het	principe	van	de	‘overdrijving	van	de	

essentie’	in	de	kunst,	dat	hij	illustreert	met	een	schilderij	van	een	

dikke	vrouw	van	Lucian	Freud.	Onder	het	plaatje	staat	dat	Freud	

‘obese	vrouwen’	schilderde.	Swaab	zegt	er	echter	niet	bij	dat	het	

schilderen	van	voluptueuze	vrouwen	een	traditie	is	in	de	westerse	

schilderkunst,	dat	Freud	niet	alleen	dikke	dames	schilderde	en	dat	

mensen,	vanwege	hun	cultuur,	veel	ingewikkelder	reageren	dan	

meeuwkuikens,	die	hun	instincten	volgen.

Bij	de	abstracte	kunst	geeft	Swaab	te	kennen	dat	hij	er	niet	van	

houdt,	maar	zijn	zus	doet	dat	wel!	Abstracte	kunst	wordt	volgens	

hem	 gewaardeerd,	 omdat	 we	 daarbij	 ‘objectvrij	 kunnen	 asso-

ciëren’.	Dit	 is	 voor	 sommigen	belonend,	want	 het	 spreekt	 een	

netwerk	in	de	hersenen	aan	dat	met	introspectie	en	het	‘zelf’	cor-

respondeert.	Omdat	we	het	‘zelf’	allemaal	anders	ervaren,	loopt	

ook	de	appreciatie	van	abstracte	kunst	uiteen.	Dit	komt	wel	heel	

dichtbij	de	dooddoener:	‘dat	is	heel	persoonlijk’.

En	 hij	 doet	 ook	 iets,	 wat	 artsen	 zich	 vaak	 permitteren,	 name-

lijk	de	stijl	van	een	kunstenaar	verklaren	uit	diens	geestelijke	of	

lichamelijke	 ziekte.	 Zo	wijt	 hij	 de	 verwrongen	gezichten	op	de	

schilderijen	van	Francis	Bacon	aan	de	vervorming	van	diens	waar-

neming.	Bacon	liep	dit	op	als	kind,	toen	zijn	vader	hem	op	het	

hoofd	timmerde.	Kunst	wordt	hier	een	hersentrauma.

Nu	begrijp	ik	de	kritiek	op	Swaabs	eerste	boek	beter.	Om	het	ver-

wijt	van	reductionisme	te	ontkrachten,	wil	hij	in	het	tweede	boek	

de	invloed	van	omgeving/cultuur	op	het	brein	benadrukken.	Maar	

bij	de	bespreking	van	beeldende	kunst	lukt	hem	dat	niet	goed.	

Dit	is	ook	te	zien	in	zijn	persoonlijke	visie	op	kunst:	‘[Een	schil-

derij]	is	het	werk	waarin	de	kunstenaar	zijn	brein,	zijn	technisch	

kunnen	en	zijn	emoties	heeft	gelegd,	om	ons	iets	te	vertellen	en	

ook	in	ons	brein	emoties	op	te	roepen.	Daardoor	wordt	de	verf	

tot	schoonheid,	verwondering	of	verbijstering.’	Hiermee	bevestigt	

hij	 zijn	eerdere	 stelling:	 ‘wij	 zijn	ons	brein’.	Maar	 in	 tegenstel-

ling	tot	zijn	neurologisch	uitgangspunt	laat	hij	hier	een	brein	zien,	

doordrenkt	van	ideologieën.	Wat	Swaab	betreft,	gaat	het	om	een	

combinatie	van	vier,	uit	verschillende	tijden	stammende,	‘kunst-

theorieën’:	kunst	is	technisch	kunnen,	kunst	is	schoonheid,	kunst	

is	emotie	en	kunst	is	communicatie.	Zelfs	zonder	een	‘ingelegd	

brein’	levert	dit	een	troebele	cocktail	op.

Katalin	Herzog

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

Beautifulworld, katalinherzog.tumblr.com

kleine kunstirritaties

column
kleine kunstirritaties

De verdrijving van Heliodorus uit de tempel, 1674, doek, Wallraf-Richartz-Museum, Keulen.

Zelfportret, ca. 1665, krijt, Kupferstichkabinett, 
Staatliche Museen, Berlijn.
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VAN DER LINDE
KUNSTSCHILDERS
MATERIALEN
ART SUPPLIES

alle materialen voor de beeldende kunst 

de Oase voor elke 
beeldend kunstenaar
scherpe prijzen, interessante kortingen

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

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

of ga naar de webshop
www.vanderlindewebshop.com

                             ier  
          aargetijden

V
J

                        in
24 olieverfschilderijen

  nneke      ootA
3 nov. 2016 - 6 jan 2017

GALERIE DE RING - GEMEENTEHUIS EPE

  Marktplein 1, Epe. Vrij parkeren.    Di. t/m vr.  10-12 uur &  14-16 uur.   

www.annekeboot.com

B

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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Weverssingel 22, 3811 GK Amersfoort  |  Geopend:  vr - zo 13 - 17 uur  |  (M) 06 14 133 123  |  www.kunstbroeders.com  |   Galerie Kunstbroeders

Beelden en schilderijen van: 
AN KUN  |  GONG DONG  |  HE HONGBEI  |  LIAO ZHENWU  |  LIN JIN CHUN  |  LIU FENGJUN  

LIU YUJUN  |  LUO LI RONG  |  PIAO JI YOU  |  SHENG SHAOPENG  |  WANG CHUXIONG
WEI PING  |  WU DAWEI |  WU JIA HUI  |  XIE AIGE  |  ZHANG XIANG MING  |  ZHANG YONG.

Expositie van 14 oktober 2016 tot 14 januari 2017

Yin en Yang: Vrouw en Man
Ontdek de kosmische dualiteit in onze collectie spannende 
en fascinerende mannen en vrouwen portretten en beelden
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Vanuit de propvolle Randstad bereik ik in vijf stap-
pen het enige museum in Europa waarvan ik on-
derweg ernaartoe al gelukkig wordt. Een eigen af-
slagbord ‘Voorlinden’ op de snelweg bij Wassenaar. 
Dan een klein stukje het dorp in en de lommerrijke 
boslaantjes over. Ik draai de oprijlaan aan de rustige 
Buurtweg op naar de absolute rust van het ruime (40 
ha) Landgoed Voorlinden. Ik parkeer, stap uit en het 
is er meteen: de luidruchtige stilte van de fluitende 
vogels in het beboste parkeergebied; de wetenschap 
in de onmiddellijke nabijheid van de duinen en de 
zee te zijn. Ik ben in het paradijs. 
En dit alles vanwege die ene hand van de schepper, 

Joop van Caldenborgh. ,,Het is niet om de droom, 
maar uit de noodzakelijkheid geboren. Om de collec-
tie boven water te houden en te kunnen delen met de 
mensen. En als het dan toch moet, dan meteen goed. 
Nee, dan alleen het aller-allerbeste. Een en ander is 
het logische gevolg’’ – zegt hij met een gebeiteld cy-
nisch lachje om de scheve mond – ,,van de levenslan-
ge drang tot het eigenzinnige fenomeen verzamelen. 
We hebben goed rondgekeken en nagedacht en dit is 
ons idee van een museum dat dient aan de kunst.’’

Ik word buiten meteen welkom geheten door een 
van de zeventig guides en guards, jonge afgestudeerde 
kunstenaars die op deze aangename manier bij Voor-
linden hun basisinkomen verdienen. Ze houden de 
boel in de gaten en weten waar ze het over hebben 
wanneer je iets over de tentoongestelde collectie wilt 
weten.

Adembenemend
Eerst aan de linkerhand het in Engelse stijl omge-
bouwde landhuis uit 1912, dat een café-restaurant 
met terrassen, vergaderruimtes en daar weer boven 
kantoren van het museum huisvest. Werkelijk overal 
hangen en staan ook hier werken uit de immense 
collectie van Van Caldenborgh.
Weer buiten loop ik over het natuurstenen pad met 
aan weerszijden het messcherp gemaaide grasveld 
dat begrensd wordt door de nieuw aangelegde wilde 

Wonderbaarlijk Voorlinden
In september openden de deuren van Museum Voorlinden bij Was-

senaar. Dit nieuwe museum is gebouwd door Joop van Caldenborgh 

om zijn indrukwekkende verzameling hedendaagse kunst te kunnen 

delen met anderen. Jakomijn Y. Kersten ging er voor ons heen, en 

kan niet anders dan de loftrompet blazen over gebouw en collectie.

Door JakomiJn Y. kersten

Leandro Erlich, Swimming Pool, 2016. Foto Antoine van Kaam.

Gestolen schilderijen in
Westfries Museum terug
Vijf van de 24 schilderijen die in 2005 uit 
het Westfries Museum gestolen waren, zijn 
teruggekomen naar het Hoornse museum. 
Ze werden afgelopen voorjaar gevonden in 
Oekraïne. De beschadigde schilderijen zijn 
tot 13 november te bezichtigen. Het West-
fries Museum is een crowdfunding gestart 
om de restauratie te bekostigen. Bij het ter 
perse gaan van deze KunstKrant was ruim 
de helft van de benodigde 72.000 euro bin-
nengehaald. De tentoonstelling was de 
eerste week gratis te bezoeken. Er kwamen 
3.500 mensen op af, die bij elkaar nog eens 
bijna 2.200 euro doneerden. De overige 19 
schilderijen en 70 stuks zilverwerk zijn nog 
altijd zoek.

Kunst rockt in musea
Hoe klinkt de kunst van Warhol, Rem-
brandt of Picasso? Dat is te horen tijdens 
Art Rocks, een muziekcompetitie waarbij 
muzikanten zich laten inspireren door 
meesterwerken in verschillende musea. De 
concerten zijn in Museum Het Valkhof (Nij-
megen, 19/11); Museum Boijmans Van Beu-
ningen (Rotterdam, 20/11); Tropenmuseum 
(Amsterdam, 27/11); Kröller-Müller Muse-
um (Otterlo, 11/12); Drents Museum (Assen, 
17/12). De finale is op 17 januari in Paradiso 
in Amsterdam. Op www.artrocks.nl worden 
de deelnemers aan deze muziekcompetitie 
bekendgemaakt.

Stedelijk Amsterdam
voor een deel dicht
Tussen 2004 en 2012 was het Stedelijk Mu-
seum in Amsterdam acht jaar gesloten voor 
een grote verbouwing en uitbreiding. Nu, 
vier jaar later, pakt het museum de mo-
derne aanbouw opnieuw aan. Daardoor is 
het Stedelijk tot in mei deels niet toegan-
kelijk. Het museum vindt de herinrichting 
noodzakelijk om de indeling voor vaste en 
wisseltentoonstelling te vernieuwen en te 
optimaliseren.

Magdalena Kita wint Van
Bommel van Dam Prijs
De Poolse Magdalena Kita heeft de Van 
Bommel van Dam Prijs 2016 gewonnen. De 
in Keulen woonachtige kunstenares kreeg 
de prijs voor haar ‘risicovolle en persoon-
lijke’ werk, waarin seksualiteit en humor 
grote rollen spelen. Aan de stimulerings-
prijs voor kunstenaars jonger dan 35 jaar 
uit Nederland en Nordrhein-Westfalen is 
een bedrag van 5.000 euro verbonden. Het 
werk van Kita en elf andere genomineerden 
is nog t/m 31 december te zien in Museum 
Van Bommel van Dam in Venlo.

Alma-Tadema ontdekt 
en meteen in expositie
Het is een vondst met een perfecte timing. 
Afgelopen zomer dook tijdens tv-opnames 
voor de Antiques roadshow van de BBC een 
schilderij op van Lawrence Alma-Tadema, 
de van oorsprong Friese schilder die in En-
geland veel succes boekte. Het nieuws werd 
pas naar buiten gebracht kort voor opening 
van de overzichtstentoonstelling die het 
Fries Museum aan de kunstenaar wijdt. 
Ook het ontdekte schilderij is er te zien. 
Het is een portret van de Nederlandse gra-
ficus Leopold Löwenstam, die reproducties 
maakte van het werk van Alma-Tadema. 
Het verhaal rond de waardevolle vondst 
was natuurlijk een prachtige teaser voor de 
tentoonstelling Alma-Tadema – klassieke 
verleider (t/m 7 februari).

KNSTNWS
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Maha Malluh, Food for thought Al-Mu†llaqat, aluminium, 95 gebruikte pannen van verschillend formaat, 2014. 
Foto Antoine van Kaam.

Speeltuin
De door Andrea Milani ontworpen museumwinkel 
links, de prachtige goedgevulde bibliotheek (40.000 
boeken) rechts en verderop het auditorium zijn van 
een ongekende elegantie.  Er is ook nog een heus 
restauratieatelier met glazen wanden waar je als be-
zoeker kunt zien dat er serieus wordt omgesprongen 
met de kunsten en je de restaurateurs aan het werk 
ziet.
De heerlijk brede gang is leeg en leidt overzichtelijk 
naar een twintigtal zalen. En overal de hoge glazen 
puien die buiten een onbetwist deel uit laten maken 
van binnen. Ik krijg een onbedwingbare neiging tot 
huppelen. Het is alles licht en lekker. Een speeltuin 
van en voor de kunsten en voor de liefhebber ervan.

Glimlach
Van de op dit moment tentoongestelde werken wordt 
je vrolijk. Het lijkt aangekocht en is samengebracht 
om plezier teweeg te brengen. Susanne Swarts – di-
recteur en sinds 2006 rechterhand van Joop van Cal-
denborgh - zegt daarover: ,,Wij hoeven niet zo nodig 
omringd te worden door zware, sombere maatschap-
pijkritische kunst. Maar wij kiezen vaak intuïtief 
voor idiote of bijzonder mooie werken en we zijn er 
op uit de mensen met een glimlach op het gezicht 
het pand te zien verlaten.’’
,,We hebben grote namen, zeker. Joop van Calden-
borgh verzamelt al vijftig jaar en blijkt altijd een 
goed oog voor nieuwe kunstenaars te hebben gehad. 
Damien Hirst, bijvoorbeeld, kocht hij indertijd bij 
het beginnende Saatchi, in Londen. Hirst kwam toen 
net van de kunstacademie. Van Van Schoonhoven 
hebben we tientallen hele vroege werken, en ga zo 
maar door.’’

,,Maar het zijn echt niet alleen maar bekende na-
men. We hebben bijvoorbeeld in de huidige opstel-
ling werk van de nog relatief onbekende Susan Col-
lins en Astrid Mingels. Maar daar hoor je natuurlijk 
niemand over. Toch staan die voor ons in eenzelfde 
lijn als bijvoorbeeld een Ai Weiwei, Leandro Erlich 
of Roni Horn. En bijvoorbeeld dat levensgrote werk 
van Maha Malluh, Food for thought, heeft wel degelijk 
een boodschap. Maar zowel Caldenborgh als ik staan 
allebei op het standpunt dat kritiek niet zwaar of le-
lijk hoeft te zijn, en geven daartoe alle ruimte aan de 
werken en aan de toeschouwer om tot zijn of haar 
eigen interpretatie te komen.’’
,,Voor januari bereiden we overigens een tentoonstel-
ling voor met werken van Martin Creed, een Engelse 
kunstenaar die op een lichte, bijna aantrekkelijke 
manier zijn maatschappij kritiek verwoordt.’’

Voorlinden Museum & Gardens is een geheel ge-
worden dat dienend is aan alle Kunsten. De bezoe-
ker wordt nadrukkelijk uitgenodigd daarvan in alle 
vrijheid te genieten. Het is een waanzinnige en on-
Nederlandse ervaring dit nieuwe museum Wasse-
naar te bezoeken. Een ‘dagmuseum’. Een oase in het 
groen. Een klassiek moderne tempel. Een speeltuin. 
You name it. Het past allemaal.
Met een warme blos op de wangen ga ik ervandaan. 
Ik voeg de naam ‘visuele sauna’ aan het rijtje toe en 
kom er snel weer eens terug.

bloementuinen (ontwerp Piet Oudolf) naar het, aan 
de rechterhand gelegen, met zoemende libellen ver-
geven, ven. Ik draai een kwartslag naar het door Dirk-
jan Postel en andere architecten van Kraaijvanger Ar-
chitects Rotterdam ontworpen museumgebouw. Het 
lijkt wel alsof het hele gebouw later onder het dak 
geschoven is. Het immense platte dak ter grootte van 
een voetbalveld is een gigantisch scherm van 115.000 
schuine elliptische cilinders die het noorderlicht 
opvangen en de kunstlichtloze binnenruimten ver-
lichten.
Hoge ijle, ultramoderne kolommen dragen het over-
hellende dak terwijl de ‘muren’ uit hoge glazen en 
natuurstenen delen bestaan. Het is adembenemend 
mooi in al zijn eenvoud. Ik ben diep onder de indruk 
nog voor ik een stap in het museum heb gezet.
Maar direct bij binnenkomst lijkt het alsof ik van de 
grond getild wordt. Ik zweef in de enorme hal met 
de hoge, stille en strak omhoogstekende muren met 
overal dezelfde ononderbroken brede parketvloeren. 
Nergens iets dat het oog van het gevoel af kan leiden.

Enkele feiten op een rijtje, voor wie het tumult rond de opening van dit nieuwe kunstparadijs 
heeft weten te missen:

- Museum Voorlinden is op 10 september door Koning Willem-Alexander officieel geopend.
- De kunstwerken Skyspace van James Turell en Open ended van Richard Sierra zijn met een eigen 

ruimte opgenomen in het gebouw.
- De lift van Maurizio Cattelan en de Swimming Pool van Leandro Erlich zijn opgenomen in de perma-

nente collectie.
- The couple under an umbrella van Ron Mueck en de betoverende glassculpturen van Roni Horn – voor 

elk van hen is semipermanent een aparte zaal ingeruimd.
- Het aantal privémusea staat in Europa op 315, waarvan het leeuwendeel (70%) sinds 2000 werd 

opgericht. Dan kun je het hebben over een trend. Museum Voorlinden schiet met ruim 6000 m2 
en een geschatte collectie van meer dan 6000 werken het gemiddelde – dat ligt op 3400 m2 en 750 
werken – ruimschoots voorbij.

- Het landgoed, de tuinen en het café-restaurant zijn gratis te bezoeken. Een wandeling door de 
duinen behoort ook tot de mogelijkheden, mits men op de paden blijft.

- De tentoonstellingen Full Moon en Ellsworth Kelly, Bloemlezing door Rudi Fuchs, zijn nog te bezoeken 
tot en met 8 januari.

Museum Voorlinden aan de Buurtweg 90 in Wassenaar is het hele jaar alle dagen geopend van 11.00 tot 17.00 uur.
Entree museum: Volwassenen 15 euro. Jongeren (13-18) 7,50 euro. Kinderen tot 12 jaar gratis. 
Meer informatie op www.voorlinden.nl.

V.l.n.r. Suzanne Swarts, Koning Willem-Alexander en 
Joop van Caldenborgh tijdens de opening van 
Museum Voorlinden.

Work No. 2346, 2015 van Martin Creed. In januari volgt een tentoonstelling van hem in Museum Voorlinden.

Museum Voorlinden, Wassenaar. Foto Antoine van Kaam.
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degas-rodin-ausstellung.de

25.10.2016 - 26.2.2017

GIGANTEN DER MODERNE
Degasx&Rodin

VON DER HEYDT-MUSEUM 
WUPPERTAL
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Albert Moore (1841-1893) was een tijdgenoot van 
Sir Lawrence Alma-Tadema van wie momenteel een 
grote overzichtstentoonstelling wordt gepresenteerd 
in het Fries Museum in Leeuwarden. Zowel Albert 
Moore als Alma-Tadema staan bekend om hun schil-
derijen van prachtig in klassieke gewaden geklede 
vrouwen in een setting geïnspireerd op de klassieke 
oudheid.
De tentoonstelling Albert Moore. Over schoonheid en es-
thetiek laat niet alleen de artistieke ontwikkeling zien 
van zijn werk, maar toont ook zijn zoektocht naar 
schoonheid en esthetiek. Albert Moore was één van 
de kunstenaars die zich net als bijvoorbeeld James 
McNeill Whistler bezighield met ‘art for art’s sake’ 
ofwel kunst omwille van de kunst. Hij was daarom 
niet zozeer geïnteresseerd in het zo dicht mogelijk 
benaderen van een correcte weergave van de klass-
ieke oudheid, maar koesterde veel meer belangstel-
ling voor beweging, een plooival, houding en deco-
ratieve elementen zoals bloemrijke achtergronden. 
Ook liet hij de hedendaagse wereld toe in zijn werk 
en schilderde hij bijvoorbeeld in draperieën gehulde 
vrouwen met badminton rackets.

Met de tentoonstelling Albert Moore. Over schoonheid en 
esthetiek wil Museum De Buitenplaats een aanvulling 
en extra dimensie geven aan de grote Alma-Tadema 

expositie. Moore was in zijn tijd een gewaardeerde 
en vooruitstrevende schilder die lange tijd in de 
schaduw van grote meesters als John William Water-
house en Frederic Leighton opereerde. 

Bent u fan van het werk van Sir Lawrence Alma-Tade-
ma, dan is deze tentoonstelling zeker ook iets voor u!

De tentoonstelling is tot stand gekomen in samen-
werking met York Art Gallery, UK, en zal daar te zien 
zijn van 7 april t/m 1 oktober 2017.

■ Albert Moore. Over schoonheid en esthetiek, 
10 december t/m 19 maart in Museum De Buitenplaats, 
Hoofdweg 76, Eelde.
Open: di-zo 11-17 uur
T. 050-3095818
E. info@museumdebuitenplaats.nl
www.museumdebuitenplaats.nl

De tentoonstelling wordt mede mogelijk gemaakt door 
bijdragen van de Businessclub Museum De Buitenplaats en 
Vrienden Museum De Buitenplaats en:

Albert Moore • Over schoonheid en esthetiek
Museum De Buitenplaats in Eelde organiseert vanaf 10 

december een expositie die gewijd is aan de negentiende-

eeuwse schilder albert Moore. Het is voor het eerst dat er in 

nederland een tentoonstelling wordt gewijd aan het werk 

van deze kunstenaar.

Albert Moore. A Venus, 1869, oil on canvas, 159,8 x 76,1 cm 
York Art Gallery.

Albert Moore, Midsummer, 1887, oil on canvas, 158,6 x 152,2 cm, Russel-Cotes Art Gallery Bournemouth.

Albert Joseph Moore, Kingcups, 1883, oil on canvas, 39,3 x 
20,9 cm, collection York Museums Trust (York Art Gallery).
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Hang een aantal stillevens van verschillende kunste-
naars naast elkaar, en je haalt die van Kees Blom er 
meteen uit. Niemand die zijn onderwerpen zo van 
achteren laat belichten als hij. Het maakt dat de 
voorwerpen welhaast lijken te zweven. En toch staan 

ze er, in dat volle, omringende licht. Het heeft de 
Apeldoornse kunstenaar al een bijnaam opgeleverd: 
de schilder van het tegenlicht. Het is precies wat hij 
wilde bereiken – dat je meteen kunt zien: dit is een 
Kees Blom.

Ambacht
Kees Blom (1968) groeide op in een zwaar gerefor-
meerd gezin. ,,We hadden geen radio, televisie, cen-
trale verwarming of andere nieuwerwetse dingen. 
Dat sloot niet uit dat mijn vader een groot kunstlief-
hebber was en zelf een goede vrijetijdsschilder. Hij 
kende Veluwse kunstenaars als Viegers, Polderman 
en Hiddink. Werk van hen hing bij ons aan de muur. 
Ik ging regelmatig met mijn vader mee naar hun bij-
eenkomsten op zaterdag. Dan keek ik mijn ogen uit, 
hoe ze daar zaten te werken. Mijn vader stimuleerde 
mij ook om teken- en schilderlessen te volgen. Als 
kind heb ik dat ook gedaan. Ik vond die opdrachten 
hartstikke leuk.’’

,,Op school kon ik niet goed leren. Ik was introvert 
en moest het meer van mijn handen hebben. Ik ben 
timmerman geworden. Het is een prachtig ambacht, 
en ik hou er nog steeds van. Ik had zelfs een eigen 
zaak met personeel.’’ Totdat het allemaal blijkbaar 
te veel werd. Hij wil er niet al te veel over vertellen. 
Maar zijn lichaam kreeg een dreun en Blom een dub-
bele waarschuwing. Hij kwam thuis te zitten met 
een burn-out. ,,Ik was nooit ziek. Maar ik wilde alles 
perfect doen – op het werk, thuis. Uiteindelijk raakte 
juist daardoor alles uit balans.’’
,,Als mens ben ik 180 graden omgedraaid. Ineens ga 
je de betrekkelijkheid van alles inzien.’’ Hij pakte 
zijn oude passie weer op. ,,Mijn vader had mij zelfs 
nog eens schildersmateriaal gegeven. ‘Hier, ga schil-
deren. Daar word je rustig van.’ Die drang was er al-
tijd wel geweest. Maar ik kwam er op mijn manier 
nooit aan toe. Nu had ik er alle tijd voor. En ik vond 
inderdaad de kalmte die ik nodig had.’’

Kees Blom: schilder van het tegenlicht
‘Ik heb genoeg van donkere achtergronden’
twaalf jaar geleden zag kees Blom zich gedwongen het roer rigoureus om 

te gooien. Hij zocht zijn oude passie op: tekenen en schilderen. In enkele 

jaren tijd ontwikkelde hij zijn eigen stijl binnen het stilleven-genre en werd 

hij de ‘schilder van het tegenlicht’.

Oudhollandsch ras, 2016, olieverf op paneel, 30 x 50 cm.

Druiven, Oh als eieren zo groot, 2016, olieverf op paneel, 45 x 40 cm.

Door illanD Pietersma

Kruik in ruste, 2016, olieverf op paneel, 40 x 30 cm.
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Tegenlicht
,,De meeste stillevenschilders werken met strijklicht; 
van links of van rechts. Of ze zetten hun onderwerp 
in een ‘black box’, zodat het opdoemt vanuit een 
zwarte achtergrond. Maar dat vind ik te zwaar en te 
somber. Het benauwt me zelfs. Zo’n zware, donkere 
achtergrond – dat heb ik wel gehad. Daarom schilder 
ik mijn stillevens zo licht. Sommigen vinden zelfs, 
dat ze stralen. Dat is mijn hand, dit is mijn stijl. Deze 
schilderijen weerspiegelen mij. Dit is wie ik ben en 
hoe ik denk.’’
Blom zet zijn onderwerpen neer op een glasplaat. 
Daardoor krijgen zijn stillevens het effect dat ze los 
komen van de ondergrond. ,,Je ziet bij mij meestal 
geen tafel of horizon. Er is alleen een overgang van 
licht naar donker of van warm naar koud. Daardoor 
krijg je dat zwevende effect en komt de concentra-
tie op het onderwerp. Ik schilderde een keer een 
dood roodborstje. De cabaretière Lenette van Don-
gen heeft het gekocht. ‘Dat lícht, dat je er omheen 

Stillevens
,,Net als timmeren is schilderen een ambacht. Ik ben 
niet iemand die intuïtief wat verf op het doek kwakt. 
Je moet kundig zijn: weten van techniek, van kleu-
renleer en materiaalkennis. Stilleven is echt mijn 
ding. Daar kan ik in alle rust aan werken. Ik kon 
natuurlijk verder op mijn teken- en schilderslessen 
uit mijn jeugd. Maar ik heb ook allerlei andere kun-
stenaars gesproken over het schildersvak. Die ont-
moette ik op kunstbeurzen of in galerieën. Zo kom 
je telkens weer een stapje verder. In het noorden van 
Nederland zijn ook veel goede kunstenaars. Rond die 
kweekvijver van Academie Minerva en de Klassieke 
Academie zit veel kwaliteit.’’
Blom wilde niet de zoveelste stillevenschilder wor-
den. ,,Zoals ik ooit wilde bewijzen, dat ik een eigen 
timmerbedrijf kon opbouwen, zo wil ik mij in de 
schilderkunst ook onderscheiden. Ik wil er het beste 
uit halen. Alleen weet ik nu dat ik dat niet moet for-
ceren. Het komt vanzelf. Dat vertrouwen heb ik nu.’’

schildert…’, zei ze vol verwondering. Dat is ook de 
essentie: dat vogeltje is dood en ligt daar heel sereen 
en mooi. En daaromheen is dat licht, dat goddelijke 
licht, het heilige licht, genezend… Dát is het licht dat 
ik voor ogen heb. Dat probeer ik te vangen, maar het 
lukt me nauwelijks. Ik kan het ook moeilijk onder 
woorden brengen.’’

Gevoel
Kees Blom komt in zijn verhaal telkens op dat licht 
uit. Het lijkt voor meer symbool te staan dan alleen 
het tegenovergestelde van tegenspoed.
Het is even stil. Blom denkt na, en begint dan: ,,In 
1987 heb ik hersenvliesontsteking gehad. Het was bij-
na fataal. Ik heb toen een bijna-dood-ervaring gehad. 
Van bovenaf zag ik bijvoorbeeld hoe mijn familie en 
mijn geliefde rond mijn bed stonden. En ik zag dat 
licht. Prachtig licht. Licht dat je raakt. Dát licht pro-
beer ik te schilderen…’’
,,Indertijd was ik tegen het geloof. Ik ben echt anti-
christelijk geweest. Maar na de tegenslagen van 
twaalf jaar geleden ben ik omgeturnd. Dus dat licht 
is inderdaad meer voor mij dan alleen een lamp of 
een zon. Licht is voor mij een gevoel. Licht kan voor 
een ander een glimlach betekenen of echt ‘verlich-
ting’ zijn. Daarom ben ik ook zo blij, dat anderen 
mijn schilderijen vinden stralen; dat die werken een 
positief signaal afgeven. Deze stillevens laten zien, 
hoe ik in het leven sta.’’

Tentoonstellingen
Werk van Kees Blom is t/m 18 december te 
zien in de 18de Onafhankelijke Realisten Ten-
toonstelling in Museum Møhlmann te Appin-
gedam.
Open vr-zo 13-17. www.robmohlmann.nl

Ook exposeert hij in november en december 
bij Galerie Van Veen in Dordrecht. Open vr/za 
11-17, zo 13-17. www.galerievanveen.nl

Daarnaast zijn Bloms schilderijen permanent 
te zien en te koop bij galerie De Molen van Or-
den in Apeldoorn (www.molenvanorden.nl) 
en bij Warnars & Warnars in Naarden-Vesting 
(www.warnars-warnars.nl).

Kees Blom houdt Open huis/tuin/Atelier op 20 
en 21 mei 2017.

Meer informatie op www.keesblom.nl

Dit is geen kippenei, 2016, oliverf op paneel, 14 x 19 cm.

Kees Blom in zijn atelier.
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,,Tot mijn verdriet en wellicht ook voor mijn plezier 
geef ik de dingen een plaats al naar gelang ik van 
ze hou. Wat een triest lot is de schilder beschoren 
die van blonde vrouwen houdt, maar zichzelf het 
verbod oplegt om ze te schilderen, omdat ze niet bij 
de fruitmand passen! En wat een ellende is het voor 

een schilder die een hekel heeft aan appels en zich 
desondanks verplicht voelt ze steeds weer te schilde-
ren, omdat ze zo goed passen bij het tapijt! Ik maak 
dingen waar ik van hou. Jammer voor de dingen; ze 
zullen het onderling maar uit moeten zoeken,’’ ver-
telde Picasso in 1935 aan de Grieks-Franse schrijver, 
kunsthistoricus, criticus en verzamelaar Christian 
Zervos. Deze woorden vormen een sublieme verkla-
ring voor zijn veelzijdigheid. Picasso hield van ver-
andering. Hij was weliswaar in de eerste plaats schil-
der, maar maakte ook graag uitstapjes naar andere 
artistieke disciplines, waaronder beeldhouwkunst 
en keramiek.

Keramiek met mediterrane uitstraling in Museum Beelden aan Zee

Picasso maakte uitsluitend waar hij van hield
Wat is dat toch met Picasso? Steeds wanneer je denkt dat je al zijn 

werk nu wel zo’n beetje kent en gezien hebt, duiken weer ergens 

kunstwerken op die een nieuw licht werpen op zijn ongekend veel-

zijdige en veelomvattende kunstenaarschap. Afgelopen zomer was 

dat het geval in Stedelijk Museum Alkmaar waar de tentoonstelling 

Picasso in holland vriend en vijand verraste met vroege schilde-

rijen uit 1905 van blozende hollandse boerenmeisjes, die Picasso 

op 23-jarige leeftijd schilderde tijdens een uitstapje vanuit Parijs 

naar Noord-holland. het bestaan van La belle hollandaise en Les 

trois hollandaises (afkomstig uit museale collecties in het Austra-

lische Brisbane en Parijs) was in Nederland nauwelijks bekend. De 

opwinding over de betekenis van Picasso’s verblijf in Nederland en 

de pikante portretten die hij in ons land maakte, is nog maar net 

geluwd of er kondigt zich al weer een nieuwe sensatie aan voor 

Picasso-liefhebbers. In Museum Beelden aan Zee wordt ingezoomd 

op het keramische werk van de duizendpoot. En ook die tentoon-

stelling, waarin slechts één schilderij van de meester te zien is, 

levert veel verrassende ontdekkingen op.

Door Wim van Der Beek

Lakenhal tot 2019 dicht
In oktober is begonnen met de restauratie 
en verbouwing van Museum De Lakenhal. 
De werkzaamheden zullen twee en een half 
jaar in beslag nemen. Het museum heeft 
topstukken uitgeleend aan het Rijksmu-
seum, het Stedelijk Museum Alkmaar, het 
Mauritshuis en het Frans Hals Museum. De 
Lakenhal opent naar verwachting in het 
voorjaar van 2019. Tijdens het Rembrandt-
jaar in 2019 presenteert De Lakenhal de 
tentoonstelling Jonge Rembrandt.

Armin van Buuren 
omarmt Van Gogh
Dj Armin van Buuren heeft de speciale 
multimediatour Embrace Van Gogh gemaakt 
voor het Van Gogh Museum in Amsterdam. 
In een persoonlijke toelichting bespreekt 
Van Buuren elf werken uit de vaste collec-
tie en omlijst deze met muziek uit zijn we-
reldtour Armin only embrace. Daarbij komt 
de dj tot verfrissende interpretaties. De ge-
bruikte muziek is apart uitgebracht op het 
album Club embrace.

Twee Van Goghs 
gevonden bij maffia
Twee kunstwerken die in 2002 uit het Van 
Gogh Museum gestolen waren, zijn na veer-
tien jaar terecht. In Italië werden ze toeval-
lig aangetroffen na een politie-inval bij een 
maffialeider. Het gaat om een uniek zeege-
zicht van Van Gogh en een schilderij van de 
kerk in Nuenen, waar zijn vader predikant 
was. Omdat de werken deel uitmaken van 
de rechtszaak tegen de Camorra-leider, is 
niet bekend wanneer de schilderijen het 
museum terugkomen.

Jeanne Oosting Prijzen
Jo Baer en Kinke Kooi hebben de Jeanne 
Oosting prijs van 2016 gewonnen. De prijs 
is een stimulans voor kunstenaars die figu-
ratie in hun werk betrekken. De jury looft 
Jo Baer (1929) als ‘grande dame’ van de 
schilderkunst, die zichzelf telkens opnieuw 
uitvindt en jonge kunstenaars inspireert. 
Kinke Kooi (1958) heeft een overtuigende, 
eigen stijl en technische perfectie, waar-
mee ze poëtische en duizelingwekkende 
beelden op papier opbouwt. De winnaars 
ontvingen hun prijs in Museum Arnhem, 
waar tot 15 januari een expositie van hun 
werk is.

Kunstweek start met 
Landelijk Atelierweekend
Het Landelijk Atelierweekend is een nieuw 
onderdeel van de Nationale Kunstweek. 
Op 5 en 6 november openen meer dan 200 
ateliers hun deuren, om kennis te maken 
met kunstenaars en hun werk. Het Atelier-
weekend vormt de start van de Nationale 
Kunstweek, met tal van activiteiten in heel 
het land. Dan is ook de bekendmaking van 
de Kunstenaar van het Jaar. De Kunstweek 
wordt afgesloten met de Nationale Kunst-
dagen in Rotterdam Ahoy op 12 en 13 no-
vember. Zie www.kunstweek.nl

Geen doorstart voor 
Museum Ravenstein
Museum Ravenstein heeft de deuren ge-
sloten, omdat de gemeente Oss niet wil 
meewerken aan een doorstart voor het mu-
seum voor vlakglas- en emaillekunst. Het 
museumbestuur had een plan uitgewerkt 
voor een doorstart op een nieuwe locatie. 
Het gemeentebestuur wil echter niet een 
gedeelte van de verbouwingskosten op zich 
nemen.

KNSTNWS

Pablo Picasso (1881-1973), Tanagra au long cou (Tanagra met lange hals), 1947-1948, keramiek, 28,5 cm hoog, Coll. Musée 
Picasso, Antibes © Succession Picasso 2016 Photo © imageArt, Claude Germain.

Pablo Picasso (1881-1973), Femme agenouillée (Knielende 
vrouw), 1950, keramiek, 29 cm hoog, Coll. Musée national 
Picasso Paris © Succession Picasso 2016 Photo © RMN-
Grand Palais (musée Picasso de Paris) / Gérard Blot.
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ruimen die ons bedrogen hebben met de bedoeling 
om de gewoontes, de charme, de geschiedenis en nog 
veel meer dingen uit te wissen,’’ zei de kunstenaar 
om duidelijk te maken dat hij een ongekende aversie 
voelde jegens alles en iedereen die de vrijheid van de 
kunstenaar belemmeren.

Lievelingsdier
Hoewel de keramische techniek hem dierbaar was, 
ging Picasso er wel als een schilder mee om. Zo dra-
peerde hij ‘platte’ voorstellingen om de vaasvorm 
heen, waardoor ze bijna vanzelf ‘body’ kregen. De 
rondingen van een vrouw en ook de lichamen van 
dieren worden door de bolling van de vaasvorm ‘le-
vensechter’ en ‘meer fysiek’ dan op papier of doek. 
Als fervent liefhebber van stierengevechten deco-
reerde de kunstenaar zijn vazen ook met stieren, to-
rero’s en paarden. Hij hield het graag simpel. De the-
matiek van de voorstellingen die hij in keramiek en 
sculpturen vastlegde, komt overeen met die van zijn 
schilderijen. Eenvoud is in alle gevallen kenmerk van 
het ware. Picasso reageerde graag en veel op gebeur-
tenissen uit het dagelijks leven. Een sterk voorbeeld: 
Terwijl hij aan het werk was in Antibes vloog een 
kleine uil uit Château Grimaldi zijn atelier binnen. 
Die nachtvogel werd zijn lievelingsmodel.

Picasso-expert Marilyn McCully benadrukt dat het 
voor de hand ligt dat Picasso zich aangetrokken voel-
de tot het werken met klei, glazuur en vuur: ,,Het 
zijn de materialen waarmee zijn volk door de eeu-
wen heen vertrouwd is geraakt en die een belangrijke 
bijdrage hebben geleverd aan het Spaanse culturele 
erfgoed dat nog steeds gekoesterd wordt.’’ Veel ver-
wonderlijker dan Picasso’s fascinatie voor keramiek 

Temperamentvol
Picasso aan Zee zoomt in op Picasso’s openlijke vrij-
ages met andere kunstvormen. Zijn simpele legiti-
matie voor die uitstapjes is kernachtig samengevat 
in het statement ‘Ik maak dingen waar ik van hou’. De 
tentoonstelling is samengesteld door Jean-Louis An-
dral, directeur van het Picasso Museum in Antibes, 
en omvat ruim 65 unieke sculpturen en keramische 
objecten waarvan een groot deel nooit eerder in 
Nederland te zien was. Ook worden foto’s getoond 
van Willy Rizzo, Edward Quinn en Robert Doisneau 
waarop Picasso te zien is te midden van zijn werk.
De keramische objecten die Pablo Picasso (1881-1973) 
vanaf 1947 maakte, vallen op door hun mediterrane 
kleuren en even temperamentvolle als blijmoedige 
uitstraling. Ondanks deze bijzondere kwaliteiten is 
het sculpturale en keramische oeuvre van de kun-
stenaar in vergelijking met zijn schilderkunst altijd 
onderbelicht gebleven. Verwonderlijk is dat niet, 
want de kunstenaar bleef zichzelf altijd volhardend 
typeren als schilder. Opmerkelijk is wel dat hij zich 
herhaaldelijk beklaagde over de vergankelijkheid 
van verf. Mede om die reden voelde hij zich aange-
trokken tot de ‘eeuwige duurzaamheid, schitter en 
plasticiteit’ van keramiek. Daarbij ging zijn voorkeur 
uit naar de vaasvorm die hij gebruikte als beelddra-
ger voor allerlei afbeeldingen.

In zijn tijd was het vrijmoedige uitstapje naar ‘toe-
gepaste’ keramische kunst zeker uitzonderlijk en ge-
waagd. Voor Picasso was dat een reden te meer om 
zich er door te laten verleiden. Het paste bij zijn on-
conventionele instelling: ,,Er is een totale dictatuur 
van schilders nodig om al diegenen uit de weg te 

vindt McCully het feit dat zijn keramische productie 
nog steeds als interessante bijvangst gezien wordt 
van de vernieuwingen die hij als schilder tot stand 
bracht. Daar komt bij dat de belangstelling van de 
kunstenaar voor het maken van keramiek ontstond 
in de eerste naoorlogse jaren, toen hij werkte aan de 
Franse Rivièra. Hij voelde een sterke behoefte om de 
grauwe herinneringen aan de oorlog van zich af te 
schudden. Geholpen door het zonnige mediterrane 
klimaat en door zijn fascinatie voor de duizenden ja-
ren oude pottenbakkerstraditie die hem als het ware 
omringde, ging hij met een bevrijd gemoed aan de 
slag met het produceren van een unieke serie kera-
mische werken waarin schilder- en beeldhouwkunst 
perfect samenkomen.

Ongecompliceerd
In zijn keramische objecten en sculpturen manifes-
teert Picasso zich meer dan in zijn schilderijen als 
homo ludens. De vrijgevochten vormen zijn meestal 
speels, dynamisch, vrolijk en ongecompliceerd. De 
kunstenaar neemt duidelijk afstand van het tradi-
tionele gebruiksvoorwerp. Hoewel hij de vaasvorm 
vaak als vertrekpunt neemt, ziet hij zijn keramische 
objecten als autonome kunst en niet als toegepaste 
kunst. Dat blijkt uit de vormgeving die in veel geval-
len niet functioneel is. In een knalgele variatie op 
een eivormige uil is de relatie met gebruikskeramiek 
volledig losgelaten. In Tanagra met gevouwen handen op 
de rechterknie herinnert alleen de opening aan de bo-
venkant nog aan een vaasvorm. Met heel veel moeite 
zouden daar een paar bloemen in gezet kunnen wor-
den, maar de krachtige vorm zou daar niet beter van 
worden.
Terwijl de relatie met een gebruiksfunctie met een 
beetje goede wil nog zichtbaar is in de keramische 
objecten, is de band met toegepaste kunst in de sculp-
turen van Picasso rigoureus doorgesneden. Sculptu-
ren van een geit, een spelende baadster en een vrouw 
met hoed ontlenen hun buitengewone status onder 
meer aan het vindingrijke materiaalgebruik en aan 
de specifieke vormentaal die ook in zijn schilderijen 
voorkomt. In enkele sculpturen van ingenieus en 
merkwaardig geconstrueerde mensfiguren is op in-
ventieve wijze bestek verwerkt. Hier openbaart Picas-
so zich opnieuw als de originele geest en vernieuwer 
die hem als schilder wereldberoemd maakten. Zijn 
ongeëvenaarde schilderkunstige kwaliteiten besten-
digt hij in zijn keramiek en sculpturen.

■ Picasso aan Zee, keramiek & sculptuur. T/m 5 maart in 
Museum Beelden aan Zee. www.beeldenaanzee.nl
Publicatie: Picasso aan Zee (Waanders & De Kunst), € 19,95.

Ook Bozar in Brussel besteedt t/m 5 maart aandacht aan het 
beeldend werk van Picasso in Picasso.Sculptures.

Pablo Picasso (1881-1973), Tête de faune (hoofd van een faun), 1948, keramiek, 66 cm breed, Musée Picasso, Antibes 
© Succession Picasso 2016 Photo © imageArt, Claude Germain.

Pablo Picasso (1881-1973), La chèvre (De geit), 1950, brons, 120,5 cm hoog x 72 cm breed x 144 cm lang, Coll. Musée national 
Picasso - Paris © Succession Picasso 2016 Photo © RMN-Grand Palais (musée Picasso de Paris) / Droits réservés.

Pablo Picasso met uil, 1946, - Michel Sima © Succession 
Picasso 2016, Michel Sima/Bridgeman Images.
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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

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		19,50	(verzend-	en	administratiekosten)	krijg	ik	de	
eerste	6	nummers	thuisgestuurd.	Zonder	opzegging	wordt	het	abonnement	automatisch	verlengd.
Abonnement	in	België	en	Duitsland		25,-

Een ets van Reinder Homan voor een abonnee
Word nu abonnee van de KunstKrant en maak kans op 
een originele, ets/aquatint van Reinder Homan.

Iedere twee maanden verloot de KunstKrant 
een kunstwerk onder de abonnees.

Hierbij	machtig	ik	de	abonnementenservice	van	de	Kunstkrant	om		19,50	af	te	schrijven	van	
mijn	bank-/girorekening	(België	en	Duitsland		25,-)

MARTEN  ALKEMA 

 
      Oude Trekweg 98  -  Harlingen 

Bezoek op afspraak  -  www.mazl.nl 

 
 
                                                                          
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
                                                               
 
 
 

 

SCHILDERIJEN BOERDERIJ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

DE WIEK 
 Meer dan 600 olieverfschilderijen in 

stock uit de 19e. en 20e. eeuw van 
kleine maar bekende meesters. 

www.schilderijendewiek.nl 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

25, 26, 27 nov. en 2, 3, 4 dec. 
van 11.00-17.00 uur of na afspraak 

expositie van ruim 140 schilderijen 
diverse onderwerpen w.o. ca. 25 werken 
van Drentse en Meppeler schilders 

 
Meer info op onze website. 

 

Stapelerweg 57 – 7957 NB De Wijk 
0528-391685 

info@schilderijendewiek.nl 

www.schilderijendewiek.nl 

open:	1e	en	3e	vrij-za-zon	vd	mnd
11	-	17	uur	en	op	afspraak
www.joan-bruggink.nl
bruggink@xs4all.nl

Veenhoopsweg	61	9422	AD	Smilde
0592	413564

Kunsthuis	Joan	Bruggink
Beelden	Schilderijen	Tekeningen

portret	of	beeld	in	opdracht

Mepperstraat 13 7855PH  Meppen
0591 532395 / 06 22953183

  schilderijen  

cursussen en workshops

www.agnesvaneupen.nl
info@agnesvaneupen.nl

AGNES VAN EUPEN
  beeldend kunstenaar 

De Kunstschouw is de grootste beeldende 
kunstmanifestatie van Zeeland. 
Op 35 binnen- en buitenlocaties tonen zo’n 
200 kunstenaars een verscheidenheid aan 
kunstvormen.

Graag nodigen wij u als kunstenaar uit om 
in te schrijven voor de selectieprocedure. 
Een breed scala aan disciplines is welkom 
waarbij naast kwaliteit, vernieuwing en 
orginaliteit belangrijke criteria zijn.

Deelnamekosten € 75,-. Voor jonge 
beginnende kunstenaars is deelname 
gratis. Tegemoetkoming transportkosten 
voor groot ruimtelijk werk. 
U kunt zich tot 1 december 2016 
inschrijven!

U vindt de voorwaarden en het 
inschrijfformulier 
op www.kunstschouw.nl

Contact: kunstcommissie@kunstschouw.nl

Kunstschouw
17 t/m 25 juni 2017

Oproep inschrijving kunstenaars

Huis	te	Manpad,	Heemstede,
ets/aquatint	2013,	15,5	x	49,5	cm.

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

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 12 november t/m 18 december 2016:

Gwendolyn van Essen - gewassen tekeningen, 
wilde planten en dieren
Jantine Koppert - 2-dimensionaal en 3-dimen-
sionaal werk in verschillende technieken en 
materialen
Ton de Vrede - Linosneden

t/m zondag 6 november – werken van 
Froukje Tolsma en Marry Buiks

Galerie Atelier  ‘De Bisshop’ 
Mariëtte Schouten

doorlopende expositie dieren in brons 
van Mariëtte Schouten en wisselende 
exposities schilderijen

galeriedebisschop@hetnet.nl
www.galeriedebisschop.nl

Broekstraat 13 Hummelo T 0651837889

TENTOON-
STELLINGEN

KUNST
PROJECTEN

Dorpsstraat 14 | Laag Keppel | 0314 381808

www.espaceenny.nl

Kunstkrant 07-2016_Kunstkrant 61,5 x 93  09-05-16  10
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tussen naturalisme en idealisme. Het gaat in haar 
kunstbegrip meer om de mens in de grootheid van 
zijn bestaan dan om een mens in de toevalligheid van 
zijn kwetsbare leven.
In wezen streeft Homan zo naar een versmelting 
van de Nederlands realistische innigheid en de Ita-
liaanse culturele grootsheid. De typische aandacht 
voor detail die de kijker uitnodigt tot een vertrou-
welijke band met het beeld is diep geworteld binnen 
de Nederlandse traditie. Het is niet toevallig, dat ze 
op deze twee plekken woont en werkt: in Tilburg in 
de intimiteit van haar atelier, waar zij haar beelden 
schept, en in het Italiaanse Pietrasanta waar zij haar 
beelden laat gieten. Dit vanwege de uitstekende am-
bachtelijke brons-techniek en het uitzonderlijke sta-
tuario-marmer dat daar gedolven wordt in de groe-
ven van de bergen. Pietrasanta ligt direct aan de voet 
van deze bergen in Toscane.
Het werken in marmer is artistiek en technisch ge-
zien een totaal andere benadering dan het werken 
in klei. Omdat in feite het marmer het beeld al in 
zich verbergt werk je van buiten naar binnen, maar 
je weet toch nooit precies waar het beeld in de steen 
zit. De uiteindelijke huid van het marmeren beeld 
laat zich tot in het subtielste detail bewerken.

De kunstenares zegt met regelmaat dat ze werkt van-
uit het beeld in haar hart: L’Immagine del Cuore. Het 
is allerminst een eenvoudig proces waar ze niet snel 
mee klaar is. ,,Soms duurt het jaren voordat het idee 
dat sluimert in mijn hart voltooid is. Ik maak tal-
loze schetsen, laat die soms ook tijden liggen, maar 
kom er dan toch telkens weer op terug. Ik leef ermee, 
word erdoor bewoond.’’
Alleen met een bezielde hand kan het beeld vorm-
gegeven worden. Om zo dicht mogelijk bij het origi-
neel te blijven is ze daarna bij alle processen direct 

De beelden van Margot Homan ontstaan meer in 
haar hart en geest dan dat ze direct geïnspireerd zijn 
door bestaande modellen. De beeldhouwster obser-
veert menselijke vormen bij wijze van spreken om 
er haar ideeën in te ‘schrijven’ (boetseren). Het zou 
daarom onjuist zijn om haar beelden naturalistisch 
te noemen zonder dat ze overigens een puur naar 
een idee gevormd karakter hebben. Een mengeling zelf betrokken. ,,Ik ga er zelf mee naar de bronsgieter 

en daar blijf ik bij het hele proces aanwezig. Dat is 
de enige manier om het beeld zo levend mogelijk te 
houden.’’

In deze tentoonstelling zijn beelden te zien van 
brons, marmer en gietijzer en tekeningen waaronder 
een serie vroege zelfportretten. De tentoonstelling is 
ingericht met een aantal grote sfeerbeelden (foto’s). 
Dit om het thema en de betrokkenheid met het Ita-
liaanse Pietrasanta te benadrukken. Bij bezoek aan 
de tentoonstelling wordt er in het theaterzaaltje van 
Slot Zeist een film vertoond waarin Margot Homan 
vertelt over haar inspiratie, vakmanschap en gedre-
venheid.

Er zullen tijdens de expositieperiode vier arrange-
menten worden verzorgd waarbij Margot Homan 
aanwezig zal zijn. Er zijn twee arrangementen op 
dinsdagmiddag 8 en 22 november van 17.00 tot 19.00 
uur. Het programma bestaat uit ontvangst met hapje 
en drankje, een film, rondleiding over de expositie 
en gelegenheid tot het stellen van vragen. Daarnaast 
zijn er twee arrangementen op zondagochtend 27 
november en 11 december van 11.00 tot 13.00 uur. 
Hierbij wordt u ontvangen met koffie/thee en gebak.
Kosten arrangement: € 19,50 pp. (Museumjaarkaart/ 
65+ € 17,50). Aanmelden kan per e-mail culturele-
vleugelslot@zeist.nl of telefonisch op (030) 69 21 704.

■ Margot homan, L’Immagine del cuore - 
Beeld van het hart, t/m 30 december in Slot Zeist, 
Zinzendorflaan 1, Zeist. 
Open di-vr 11-17, za/zo, 2e Kerstdag 13-17. 
Gesloten op maandag en 1e Kerstdag.
www.slotzeist.nl

Margot homan  • L’Immagine del cuore - Beeld van het hart
Margot homan is een beeldhouwster die al meer dan dertig jaar 

succes heeft met haar werk. haar beelden zijn duidelijk herkenbaar 

door haar specifieke stijl. Veel van haar beelden geven in eerste in-

stantie de indruk van rust en contemplatie. Maar als we zorgvuldig 

kijken, zien we dat deze impressie voor een deel maar schijn is. het 

is werkelijk een troost dat een dergelijk meesterschap nog bestaat, 

schreef de beroemde, inmiddels overleden kunsthistoricus Ernst h. 

Gombrich over haar werk.

De Gave (voorgrond) en Origin of the Question, brons, 
115 cm en 128 cm hoog.

Sonate, brons, 44 cm hoog.

Anima Animus, (detail).

De Stilte, brons, 119 cm.
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Uit een gesprek met 

    Henk Helmantel
Waarom werk je mee aan het uitgeven van 
Giclée’s? Je kunt toch beter je origineel ver-
kopen?

Ik geloof  in een goede reproductie. 
Met een Giclée kunnen veel mensen 
genieten van een schilderij dat ze 
niet kunnen kopen. Een Giclée komt 
heel ver, maar een reproductie blijft 

een reproductie. Je moet niet sugge-
reren  dat het een origineel is. Beter 
een goede reproductie van een goed 
schilderij dan een slecht origineel. 

Wat deed het je toen je in 2008 verkozen 
werd tot kunstenaar van het jaar?

Ik vind het wel een waardering, een 
waardering van vakmensen uit de 
cultuur en van het publiek. Na 2 
nominaties denk je wel het moet er 
een keer van komen. Eervol, maar 
niet met de gedachte: ‘nu ben ik er!’. 
Ik ben blij dat mijn werk voor veel 
mensen van betekenis is. 

Wim Ellens, 
directeur Art Revisited 

Giclée

In zijn 30-jarige schilderscarriere 
heeft Ton Dubbeldam een 
geheel eigen stijl ontwikkeld met 
een combinatie van realisme, 
impressionisme, pointillisme en 
luminisme. Hij schildert een 
wereld vol vorm, kleur en licht in 
een aangenaam ritme. 

Tons werk is fi guratief  en abstract 
tegelijkertijd. De versmelting van deze 
twee tegenpolen heeft Dubbeldam 
na jarenlang experimenteren en 
doorwerken tot zijn handelsmerk 
gemaakt. Het is deze specifi eke stijl 
die de visuele wereld verbindt met 
zijn eigen beleving. 

Giclée-shop is een succesvol shop-in-shop 
concept van Art Revisited, passend bij gevestigde 
lijstenmakers, woonwinkels, galeries en cadeau-
winkels. Men vindt er een doorsnee van de Art 
Revisited Giclée collectie en wordt deskundig 
geadviseerd.

Deze winkels worden ondersteund door een 
uitgekiend en uitgebreid promotiepakket en 
profi teren van de verkopen via de webwinkel 
www.giclee-shop.nl. 
 

Erik van Ommen is een gepassioneerde 
natuurliefhebber, die voor het maken van 
zijn vogelboeken de hele wereld bereisde. 

Zo vloog hij met de zwaluwen naar Zuidelijk 
Afrika en maakte daarover het boek De zwa-
luwen van Singraven. Hij volgde de kiekendief  
tot in Senegal. En hij reisde met de kluut naar 
het zuiden van Portugal. 
Maar ook dichterbij wordt Van Ommen ge-
grepen door vogels. Zo geeft hij in zijn boek 
Mijn Pastorietuin een fascinerend beeld van de 
vogels in zijn eigen tuin. 

Veel mensen genieten erg van kunst, maar kunnen zich vaak 
geen origineel schilderij veroorloven. Een Giclée vormt dan een 
mooi en betaalbaar alternatief, dat het gevoel van het origineel 
zo goed mogelijk overbrengt. Kortgezegd is een Giclée een super 
gedetailleerde reproductie van een schilderij. Het maken ervan is 
een tijdrovend proces dat Art Revisited als geen ander beheerst. 
Kunst en kunde komen daarbij prachtig samen. 

Giclée Feiten
•   Betaalbaar
•   Hoge kwaliteit 
•   Gevoel als van een origineel  
•   Beperkte oplages, dus op = op 
•   Met gesigneerd certifi caat
•   Levenslang kleurbehoud
•   Keuze uit honderden kunstwerken
•   Kunst van top kunstenaars 
•   Mogelijkheid om de lijst zelf uit te zoeken

Het begint allemaal met het ma-
ken van een digitaal beeld van het 
originele schilderij. De studio van 
Art Revisited is speciaal hiervoor 
ingericht. Het is een donkere 
ruimte met een zwart plafond 
en zwarte wanden. De fotograaf  
van Art Revisited, Peter de Jong, 
stelt de camera en belichting in 
en bedient daarna vanuit een an-
dere ruimte de camera. Er wor-
den maar liefst 64 opnames van 
1 schilderij gemaakt! Elk detail, 
alle kleuren en alle nuances wor-
den op deze manier optimaal vast 
gelegd. Deze 64 digitale opna-
mes worden vervolgens samen-
gevoegd tot één groot digitaal 
bestand van ettelijke honderden 
Mb’s (ter vergelijking: uw eigen 
digitale foto’s zijn meestal maar 
een paar Mb groot). 
Dan volgt er een proces van 
beeldbewerking. Dit gebeurt in 
een speciale beeldbewerkings-
ruimte voorzien van speciale ver-
lichting. Met behulp van een ge-
kalibreerd beeldscherm worden 
kleuren beoordeeld, gemeten en 
aangepast naar het origineel. Een 
proefafdruk moet dan bewijzen 
of  het goed is gedaan, eventueel 

64 opnames

Beeldbewerking

Vergelijking

Goedkeuring

volgen er dan nog correcties tot 
de Giclée vrijwel niet meer van 
het originele schilderij verschilt. 
Vervolgens gaat de Giclée met 
het origineel naar de kunstenaar, 
is hij of  zij tevreden dan wordt in 
overleg het formaat en de oplage 
bepaald. De kunstenaar nummert 
en signeert dan de certifi caten, 
hecht daarmee goedkeuring aan 
de Giclée en controleert zo te-
vens de oplage. Bij iedere Art Re-
visited Giclée wordt zo’n gesig-
neerd en genummerd certifi caat 
meegeleverd. U bent daardoor 
verzekerd van een reproductie 
met een optimale kwaliteit en le-
vensduur! 
De printers maken gebruik van 
elf  kleuren inkt, dit zorgt voor 
een enorm kleurbereik. Deze 
inkten bevatten kleurechte pig-
menten, waardoor de giclée zijn 
kleur onder gemiddelde omstan-
digheden maar liefst 75 jaar be-
houdt! 

Erik van Ommen

  schilder van vogels in de natuur

“The making of”
a Giclée

Kunst is een serieuze zaak, toch? 
Maar wie kijkt naar het werk van 
Pieter Breughel, Jan Steen of  
René Margritte, om maar eens 
een paar namen te noemen, weet 
wel beter. Er mag wel degelijk ge-
lachen worden. Dit geldt ook voor 
het werk van kunstenaar Marius 
van Dokkum. 

“De mensen op 
mijn schilderijen, 
zijn uiterlijk niet 
volmaakt. Hier en 
daar komen ze wat 
karikaturaal over, 

maar nooit is het cynisch bedoeld. 

Ze zijn nogal gezet, of  juist aan de 
magere kant, vaak zijn het ouderen. 
Waarom? Tegenwoordig wordt vaak 
alle nadruk gelegd op uiterlijkheden. 
Mooi, slank, jong en succesvol en 
veel geld zijn belangrijke waarden. 
De mensen op mijn schilderijen zijn 
juist geen Hollywood sterren. Ze zijn 
mooi door wat ze uitstralen. Ze zijn 
rijk door hoe ze met elkaar omgaan. 
Zonder masker. Het zijn mensen die 
ondanks hun eigenaardigheden toch 
sympathiek overkomen. Ik ben altijd 
op zoek naar een manier om deze 
mensen op een anekdotische manier 
neer te zetten en toch hier en daar een 
boodschap te vertellen.”

Lachen 
           tot het bittere einde

51178 met lijst € 135,-  29 x 34 cm

Giclée
Giclée-shop is een succesvol shop-in-shop 

GicléeGicléeShop

Is een concept van:

Art Revisited, De Holm 34, 9356 VB Tolbert  0594-643020  www.artrevisited.com  info@artrevisited.com

51048 met lijst  € 135,-  34 x 37 cm

51541met lijst  € 690,-  106 x 146 cm

51436  met lijst  € 250,-  64 x 84 cm

51505 met lijst  € 99,-  44 x 34 cm 50411 met lijst  € 140,-  44 x 34 cm

51557 met lijst  € 170,-  37 x 47 cm

51552 met lijst  € 455,-  44 x 124 cm

51511 met lijst  € 390,-  64 x 84 cm

Schild
erij t

e duur?

Hang 
een G
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Ton Dubbeldam 
Balanceren tussen fi guratie en abstractie

www.giclee-shop.nl

www.giclee-shop.nl www.giclee-shop.nl

www.giclee-shop.nl www.giclee-shop.nl

www.giclee-shop.nl

www.giclee-shop.nl

Giclée-shop in voor uw winkel of galerie?

Leverancier en detaillist leveren samen inspanningen en bieden hiermee elkaar nieuwe kansen en verkoopmogelijkheden

• Samenwerken met enthousiaste partners
• Herkenbare en royale presentatie van 
   ingelijste Giclée’s 
• Fraaie en goed onderhouden Web-winkel, 
   www.giclee-shop.nl
• Web-winkel is onderdeel van presentatie 
   in de winkel

In diverse regio’s is nog ruimte 
voor deze formule. 
Interesse of  meer weten? 

Bel Wim Ellens 0594 643 020
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Kleur
Zacht-schijnend geel of diep-zinderend violet, het fe-
nomenale kleurgebruik van Johan van Hell heeft nog 
niets aan kracht ingeboet. De bevlogen Amsterdamse 
kunstenaar uit een diamantbewerkersgeslacht schil-
derde met een rood hart zonder in de valkuil te trap-
pen van kitscherige, socialistische heilstaatskunst. 
Zijn glasheldere, vlakvullende stadstaferelen met 
straatventers, kolenboeren, arbeiders en muzikan-
ten zijn ontroerend maar onsentimenteel. Hij vertelt 
anekdotes over armoede, werkloosheid - en ook hoop 
- en giet deze in een weergaloos strakke, grafische 
stijl. Vorm en verhaal versterken elkaar. Zo houdt 
zijn Glazenwasser (1927), gevangen in geometrie, sta-
tig stand bovenop een ladder. Van Hells gestileerde 
figuur in blauwe overall blijft echter herkenbaar als 
mens. Zijn lippen lijken zelfs een beetje getuit. Mis-
schien fluit hij een deuntje?

Klarinet
Deze chroniqueur van de crisisjaren was ook een van 
de beste klarinettisten van Nederland. Verschillende 
keren kreeg Van Hell een vaste aanstelling aangebo-
den bij het toen al gerenommeerde Concertgebouw-
orkest. Hij weigerde steevast. Liever bleef hij invaller 
zodat hij tijd hield voor de beeldende kunst. Tot ver-
bazing van de beroemde dirigent Willem Mengel-
berg die zich afvroeg hoe hij twee muzen ‘aankon’. 
Waarop Van Hell antwoordde: ,,Wanneer ik voor de 
schildersezel sta, ben ik geheel schilder, en wanneer 
ik met mijn clarinet achter mijn lessenaar zit, ben ik 
geheel musicus.’’

Toewijding
Al op 14-jarige leeftijd besloot Van Hell hoe hij zijn 
leven met twee grote liefdes moest volhouden. Met 
discipline en kracht. ,,Het vergde den heelen mensch 
en iedere beschikbare minuut.’’ Bij deze volkomen 
toewijding hoorde ook gratis teken- en muziekles 
geven aan kinderen uit minderbedeelde gezinnen. 
En om zijn kunst toegankelijk te houden ‘voor het 
volk’, maakte hij betaalbare litho’s. Altijd gekleed in 
een bruin fluwelen pak met vlinderdasje, leek hij een 
strenge maar meeslepende leraar. Voor intimi was 
hij innemend en genereus. Schijnbaar moeiteloos 

bewoog hij zich in verschillende milieus en sferen. 
Zijn oeuvre varieert dan ook van sjieke orkestleden 
uit de Amsterdamse Van Baerlestraat tot werkloze 
straatmuzikanten. En van volkse stadstaferelen tot 
mystiek tintelende landschappen. Van Hells klare 
toon sprankelt echter overal doorheen.

Bijzondere kunstwerken
Johan van Hell won in 1924 bij de Olympisch Spe-
len in Parijs de bronzen medaille voor het schilderij 
Schaatsenrijders. Deze bruikleen van het museum Le 
Petit Palais uit Geneve is een haast iconische 20ste-
eeuwse variant op de bekende ijstaferelen van Hen-
drik Avercamp. Voor de tentoonstelling zijn ook twee 
schilderijen van Johan van Hell beschikbaar gesteld 
door het Koninklijk Concertgebouw die nooit eer-
der hun thuisbasis verlaten hebben. Zo zal het werk 
Blaassextet (ca 1922) - waarop Van Hell zijn vrienden-
musici portretteerde - te zien zijn. Daarnaast zal voor 
het eerst een muziekopname te horen zijn waarop 
Van Hell klarinet speelt.

■ Op klare toon, Johan van hell, t/m 12 februari in 
Museum MORE, hoofdstraat 28, Gorssel. 
Informatie: 0575-760300 en www.museummore.nl

Johan van Hell t/m 12 februari in Museum MORE • Op klare toon
Het zeldzame dubbeltalent van Johan van Hell (1889-1952) 

verdient het om door iedere generatie opnieuw ontdekt 

te worden. als gedreven beeldend kunstenaar en musicus 

slaagde Van Hell erin zijn beide talenten ten volle te benut-

ten, op het hoogste niveau. Zijn fijnzinnige schilderijen in 

sprankelende kleuren zijn een ijzersterke mix van vorm en 

verhaal. Balancerend op de rand van melancholie en opti-

misme, toont Van Hell zich nog altijd als een geëngageerd 

en geamuseerd waarnemer. straattaferelen, landschappen, 

portretten en muziek wisselen elkaar af in de overzichtsten-

toonstelling Op klare toon. 

Opkomend onweer. 1921, Museum Arnhem, 
langdurig bruikleen van particulier.

Schaatsenrijders, 1919, Collectie Museum Petit Palais, Genève.

Straatmuzikanten, 1952, Museum Arnhem.

Glazenwasser (glazenwasser aan het werk), 1927, 
Particulier bezit.
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Begerenswaardig
PAN Amsterdam is een bron van inspiratie, verrijking 
en verdieping. De beurs weerspiegelt de tijdgeest 
met een eclectisch aanbod dat alle kunstdisciplines 
en -stijlen vertegenwoordigt, van antieke voorwer-
pen en kunstobjecten uit oude en verre culturen; 
schilderkunst van oude meesters tot moderne en 
hedendaagse schilderijen en fotografie; art nouveau 
en (vintage) designmeubelen, sculpturen, keramiek, 
zilver, glas, tribal art.
PAN heeft elke kunstliefhebber wat te bieden en 
voor (bijna) elk budget. Prijzen variëren van enkele 
honderden euro’s voor bijvoorbeeld een waardevaste 
oude munt tot een half miljoen voor een begerens-
waardige oude meester of gewilde eigentijdse kun-
stenaar.
Beleef PAN Amsterdam! Bron van inspiratie, verrij-
king en verdieping.

Dé beurs voor kunst, antiek en design van 20 t/m 27 november in RAI Amsterdam

PAN prikkelt
Er waait een frisse wind door de gangpaden van Pan amster-

dam. De verschillende kunstdisciplines staan verrassend door 

elkaar gegroepeerd. De mix en match prikkelt de zintuigen, 

verleidt en opent de ogen voor het veelzijdige aanbod van 

de ruim 120 deelnemende antiquairs, kunsthandelaren en 

galeristen. Doorgewinterde verzamelaars én starters op de 

kunstmarkt hebben een keuze uit vele duizenden kunstvoor-

werpen.

Wie zich een weg zoek op de kunstmarkt en meer wil weten 

over de verschillende kunstdisciplines en –stijlen kan op 

stap met een kunstexpert in een rondje Pan. Vakmanschap, 

kunst ervaren en beleven staat centraal op het nieuwe Pan 

Podium, met een afwisselend interactief programma.

Vrouw met sigaret van Isaac Israels, in de stand van E.J. van Wisselingh & Co.
Galerie De Vis brengt het schilderij ‘2 Paarden’ van Gerrit 
Benner.

Galerie Van den Bruinhorst presenteert de zigzagstoel van 
Gerrit Rietveld.

3D-geprinte terracotta vazen van Olivier van Herpt (galerie 
Vivid).

■ PAN Amsterdam heeft een aanbod van 125 galeristen, 
antiquairs en kunsthandelaren en daarnaast een 
afwisselend, interactief programma.
20 t/m 27 november in de RAI, Europaplein 20, Amsterdam. 
Open dagelijks 11-19, di 11-21, do, zo 11-18. www.pan.nl

Beleef PAN
Amsterdam!
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Zuid (Sonja Tines, the artists from Zimbabwe) - Noord (Jens J. Meyer) - Oost (Gong Dong) - West (Tineke Sips)

Z.N.O.W.
Retrospectief van Sonja Tines en gasten (Gong 
Dong, Jens J. Meyer, diverse kunstenaars uit Zim-
babwe). 10 t/m 20 november in Loods 6, KNSM laan 
143, Amsterdam. Vernissage 10 november, 18.00 uur. 
Finissage 20 november 18.00 uur.

De galerie ARTLETstudio in Münster (Duitsland) or-
ganiseert een retrospectief van de Duits-Italiaanse 
schilderes Sonja Tines, samen met sculpturen uit 
China, Afrika en Duitsland waarin, in tegenstelling 
tot de picturale werken, de kleuren wit en zwart be-
slissend zijn.
Sonja Tines maakt grote olieverfschilderijen met sur-
realistische figuren. Voorbeelden vindt ze in uiteen-
lopende culturen. Door die contrasterende motieven 
samen te brengen ontstaat een nieuwe beeldtaal. 
Het is het thema van haar werk: in deze moderne 
tijd wordt de mens van alle kanten bestookt door een 
culturele en virtuele informatievloed. Hoe behoudt 
hij dan zijn eigen identiteit tegenover deze opge-
drongen mechanismen van buitenaf?

Zich hierin staande houden is niet eenvoudig. In het 
dagelijks leven moet hij continu zijn positie vinden. 
In welke verhouding sta ik in mijn omgeving, en in 
welke verhouding staat deze tot mij? Sonja Tines 
confronteert de toeschouwer met de onaangename 
waarheid en vraagt haarzelf en ons: wie ben ik, aan 
de andere kant van het reagerende ‘ik’?
Naast de vele inhoudelijke kwesties is er ook op visu-
eel gebied altijd weer wat nieuws te ontdekken in de 
schilderijen van Tines. Na het aanschouwen van alle 
facetten van deze kleurrijke afbeeldingen, treedt uit-
eindelijk een opzienbarend gevoel van rust op, dat 
ook lang aanhoudt.
De Galerie Kunstbroeders in Amersfoort - contempo-
rary Chinese Art – toont daarnaast in Loods 6 werken 
van de kunstenaar Gong Dong. Hij is een Chinese 
kunstenaar die afstudeerde aan The Art Institute in 
Fuzhou. Getekend door het verlies van zijn vader, 
maar verblijd door de geboorte van zijn twee zoon-
tjes, ontwikkelde Gong Dong zich als een beeldend 
kunstenaar met een rijk, emotioneel leven. Zijn 
beelden lijken scènes uit het leven gegrepen. Dan 
weer vol fantasie en humor, dan weer ingetogener 
en beschouwender. Gong Dong exposeerde op aan-
sprekende tentoonstellingen in China, Singapore, 
Zuid-Korea, Dubai, Frankrijk, België, Duitsland en 
Nederland en heeft inmiddels een plaats ingenomen 
op het internationale podium van beeldbepalende, 
hedendaagse beeldhouwers.
De Kunsthalle Schnake in Münster (Duitsland) expo-
seert sculpturale objecten van beroemde beeldhou-
wers uit Zimbabwe, die in hun abstracte vormen 
doen denken aan het kubisme, welke heel toevallig 
uit Afrika stamt.
Jens J. Meyer’s objecten en installaties ontstaan met 
behulp van aluminium- of koolstofstaven, die door 
touwen op de gewenste manier onder spanning gezet 
worden. Hierin monteert de kunstenaar verschillen-
de onderdelen van doek, niet lukraak, maar precies 
op elkaar afgestemd. Jens J. Meyer (Hamburg) wordt 
tevens gepresenteerd door ARTLETstudio in Münster.

Tineke Sips: 366 dagen - elke dag een collage - een 
facebook projekt, 11 t/m 22 november in Loods 6, 
KNSM laan 143 (ingang: Surinamekade 30), Amster-
dam. Vernissage 11 november 18:00 uur. Finissage 
20 november 18:00 uur.

Begin 2015 vatte Tineke Sips (16-10-1960) het plan 
op om elke dag een collage te maken van de dingen 
die voorbijkomen. Het idee was: wat gebeurt er als 
je elke dag een collage maakt en die post op Face-
book. Gebruik makend van reclameflyers, reisfol-
ders, buskaartjes, etc. ontstaan er collages met een 
typische Tineke-uitstraling. Het werd een toevallige 
zoektocht, met enkel een schaartje en een lijmstift, 
de rest was er…
De eerste collage werd gepost op 2 maart 2015, de 
laatste op 1 maart 2016. Een leuke bijkomstigheid: 
het was een schrikkeljaar. Dus 366 in plaats van 365 
collages. De omvang van het project is groots, vanaf 
de eerste collage tot aan de laatste, een heel jaar in 
beeld. De omvang wordt nog duidelijker tijdens het 
sluitstuk van dit unieke project. Behalve alle 366 col-
lages wordt in de expositie ook een korte film gepre-
senteerd.  Tijdens de opening wordt tevens de eerste 
glossy uitgereikt waar alle collages in staan.

Sonja Tines, I and me and you. Tineke Sips, collage.

Na het succes over de Sixties in het Gorcums Museum

Seventies  music - fashion - design
Na de succesvolle tentoonstelling over de Sixties ko-
men nu de Seventies naar het Gorcums Museum. Tien 
kleurrijke jaren waarin de verschillende stijlen en 
stromingen meer contrasteerden dan ooit! Folk en 
hardrock wedijverden met disco, hotpants met punk 

en schrootjes en kamerbreed tapijt met strak meu-
beldesign. Neem een duik in dit bonte verleden met 
de expositie Seventies music – fashion – design, tot en 
met 19 maart in het Gorcums Museum.

Van disco tot folk
Een tentoonstelling met nostalgische herinneringen, 
maar ook een schokkende hernieuwde kennisma-
king. Juist in dit decennium ontstaan heel verschil-
lende muziekstijlen, van hardrock, punk en disco tot 
de rustigere folk en slow pop. Er is voor elk wat wils: 
Deep Purple, David Bowie, Sex Pistols, Rod Stewart en 
Bee Gees slaan nieuwe wegen in, maar ook Hollandse 
groepen als Golden Earring en George Baker Selec-
tion halen hoge noteringen in de TOP40.

Chique en antimode
Qua kleding en accessoires is de verscheidenheid 
zo mogelijk nog groter: alles kan en niets is te gek. 
Hippies met lang haar hullen zich in wijde kleren 
en laten zo het verschil tussen de seksen verdwijnen. 
Liefhebbers van sexy kleding kiezen juist voor mi-
nimode en hotpants. Weer anderen kleden zich in 
chique creaties van Nederlandse couturiers als Frank 
Govers en Frans Molenaar en een enkeling kan zich 
een exclusieve ‘Fong Leng’ veroorloven. Later in dit 
decennium steekt met punk de antimode de kop op.

In de huiskamer
De sfeer van ons interieur wordt bepaald door een 
mengelmoes van kleuren, met een overheersende 
rol voor oranje, bruin en paars. De wanden bekle-
den we met schrootjes, steenstrips of biezenmatten, 
wat mooi contrasteert met de strakke meubels van 
ontwerpers als Gerard van den Berg en Gijs Bakker. 
De televisie rukt op en wij genieten in onze huiska-
mer van programma’s als de Fred Haché Show, Farce 
Majeure en maatschappijkritisch cabaret van Van 
Kooten & De Bie. Tegelijk is er in de samenleving veel 

onrust; het lijkt wel of heel Nederland achter een 
spandoek aanloopt. Kernbewapening, milieuveront-
reiniging en abortuswetgeving verhitten de gemoe-
deren. 

■ het is allemaal te zien en te horen in de expositie 
Seventies – music – fashion – design! T/m 19 maart in 
het Gorcums Museum, Grote Markt 17, Gorinchem. 
www.gorcumsmuseum.nl

Ontwerp van Frans Molenaar.
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25-29 januari 2017

GEOPEND: WO 16-21 UUR • DO / ZA / ZO 11-18 UUR 
VR 11-21.30 UUR

Meer informatie & arrangementen: 
www.kunstenantiekweekend.nl

20 JAAR KUNST & ANTIEK WEEKEND IN NAARDEN
Kunst & Antiek Weekend opent van 25 t/m 29 januari 2017 voor de
20ste keer haar deuren in de imposante Grote Kerk van Naarden-Vesting.
Al 20 jaar is het Kunst & Antiek Weekend dé beurs waar een grote 
diversiteit aan Oude, Moderne en Hedendaagse Kunst wordt aangeboden. 
Tijdens deze feestelijke editie van de beurs geniet de bezoeker ook dit jaar 
weer van een hoge kwaliteit moderne, hedendaagse kunst en antiek.

✃

GROTE KERK
NAARDEN-VESTING

NAARDEN PAKT UIT! 
20 JAAR KUNST & ANTIEK WEEKEND

SPECIAAL VOOR DE LEZERS VAN DE KUNSTKRANT “2 VOOR 20” NAAR HET KUNST & ANTIEK WEEKEND NAARDEN 2017 
Bij inlevering van deze strook ingevuld met uw e-mailadres, bezoekt u met 2 personen voor € 20,-- het Kunst & Antiek Weekend
(maximaal 2 personen en niet geldig in combinatie met andere acties).

E-mail:

K&AW_Kunstkrant2017.indd   1 06-10-16   10:34
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Gertjan van der Stelt

De abstracte objecten die Gertjan van der Stelt maakt 
zijn te herleiden tot geometrische vormen. Deze ele-
menten worden gesneden uit platen klei, en daarna 
in een mal samengevoegd tot ruimtelijke objecten. 
Van der Stelt wekt in deze sculpturen de suggestie 
van een cyclische beweging. Hij laat zich daarbij lei-
den door het ultieme moment, waardoor er een na-
tuurlijke balans ontstaat.
Zijn inspiratiebronnen vindt hij in de natuur, archi-
tectuur en in het werk van andere kunstenaars. De 
cyclische beweging vindt hij terug in de schelpen-
wereld waarin sommige schelpen een spiralende, in 
zichzelf terugkerende beweging vertonen. Het werk 
verwijst naar een aantal formele uitgangspunten, 
zoals het gebruik van geometrische vormen en het 
principe om door middel van vooropgezette ingre-
pen in het platte vlak te komen tot een 3-dimensio-
nale vervorming.

Verrassend
Het meest recente werk van Van der Stelt laat een 
nieuwe en interessante ontwikkeling zien in zijn 
steeds groter wordende oeuvre. Voorheen was de 
suggestie van beweging een belangrijk doel. In zijn 
nieuwe werk creëert hij volumes die aan elkaar ge-
koppeld worden of in elkaar schuiven. De suggestie 
van beweging verdwijnt hierdoor wat naar de achter-

grond, maar het geeft de sculpturen nog steeds een 
vorm van dynamiek.
De nieuwe stukken uit de series Cave en Brancusi Twist 
zijn ook het eerste werk van Van der Stelt waarvan 
niet alle naden eindigen in de ruimte; de verbin-
dingen tussen de volumes lopen door. De samenge-
stelde vormen bieden interessante doorkijkjes en, 
met name in de stukken uit de serie Brancusi Twist, 
verrassende interieurs. Het kleurgebruik is duidelijk 
herkenbaar als ‘Van der Stelt’: heldere kleuren die 
door het matte karakter en de huid van het werk een 
natuurlijke uitstraling hebben.
Naast deze nieuwe sculpturen voegt Van der Stelt 
ook losse elementen uit de serie Brancusi Twist samen 
tot kunstwerken die teruggrijpen op zijn vroegste ob-
jecten. Die bestonden indertijd uit twee elementen. 
De recente serie Four Seasons bestaat uit dríe elemen-
ten. In deze stukken is ook een nieuwe ontwikkeling 
terug te vinden, namelijk het gebruik van structuur. 
Door middel van krassen in de natte klei kan hij ver-
schillende kleurlagen over elkaar heen zetten en ook 
gedeeltelijk weghalen. Hierdoor benadrukt Van der 
Stelt de structuur van de objecten.
De titels uit de serie Brancusi Twist zijn een duide-
lijke verwijzing naar en een hommage aan een van 
zijn belangrijkste inspiratiebronnen: de Hongaarse 
beeldhouwer Constantin Brancusi die met zijn on-
eindige zuilen van grote invloed is geweest voor de 
objecten van Gertjan van der Stelt.

Ellen Geerts 

Ellen Geerts is in 1985 afgestudeerd bij kunstenares 
Marlene Dumas. Een van de gecommitteerden, die 
indertijd hoofdconservator was van het Stedelijk in 
Amsterdam, merkte toen op, dat Geerts de enige was 
met ‘echt werk’. Zelf omschrijft Geerts dat werk als 
‘op landschap gebaseerde schilderijen’. Van begin 
af aan is ze altijd erg met kleur bezig geweest. De 
vormen zijn organisch, de landschappen bedacht en 
geabstraheerd.
Op het eerste gezicht is Ellen Geerts een landschaps-
schilder. ,,Maar,’’ zegt ze, ,,als ik een landschap schil-
der gaat het meer over schilderen dan over het land-
schap, al is mijn werk wel figuratiever geworden. 
Omdat ik meer en meer vanuit de emotie schilder, 
is het directer en daardoor ook vrijer dan mijn vroe-
gere werk.’’
Schilderen is voor Geerts een voortdurend proces 
van afwegen, keuzes maken, verf opbrengen en weer 
weghalen; werken met kwast, penseel en paletmes, 
schrapen, het afstemmen van vorm en vooral kleur. 
Een schilderij is een verzameling van keuzes en be-
slissingen, soms van strijd, maar moet er uitzien als-
of het nooit anders is geweest, als een harmonieus 
geheel. Belangrijk is daarbij waar het schilderij om 
vraagt.
De kleurrijke schilderijen roepen ook een intens ver-
langen op naar vakantie. Je zou zorgeloos en uren-
lang willen zwerven door haar zonovergoten land-
schappen. Geerts’ manier van schilderen zorgt voor 
vermenging van zintuigen; synesthesie. Het is alsof 
je de kleuren kunt ruiken en proeven. Wijn, laven-
del, droog hout, een zilte bries. En al die heerlijkheid 
voor jou alleen.

Avontuurlijk
Naast haar expressionistische werk met landschap-
pen heeft zij nu nieuw werk met bloemtaferelen. 
Ook daarin buit zij de mogelijkheden uit van verf in 

avontuurlijke schilderkunst. Slagvaardig slalomt zij 
tussen verbeelding van de waargenomen werkelijk-
heid en een gevoelsmatige vertaling en invulling. 
Zij verkent dit immense gebied in schilderijen die 
vooral als dichterlijke beelden gezien willen worden. 
Het is duidelijk dat zij vrijmoedig met haar bronnen 
omspringt. Niemand zal haar dat kwalijk nemen, zo-
lang dat de avontuurlijke beleving van het schilderij 
ten goede komt.
Ook nieuw zijn haar werken met inkt in zwart-wit. 
Minder kleurrijk maar in het materiaal gebruik even 
uitdagend als haar kleurige werk. Ellen Geerts werd 
geïnspireerd door de tentoonstelling Paper Art in het 
Coda Museum te Apeldoorn. Zij behoorde tot de 46 
internationale kunstenaars die in het project KA-Art 
met papier bijzondere objecten maakten op ansicht-
kaartformaat. Hierbij werd samengewerkt met de 
historische papierfabriek De Middelste Molen, stam-
mend uit 1622. Geerts maakt gebruik van handge-
schept papier uit De Middelste Molen.

Tentoonstelling
Beide kunstenaars exposeren tot en met 11 de-
cember bij A quadraat, galerie en beeldentuin. 
De galerie, aan de Mosselseweg 12 te Vorden, is 
te bezoeken op vrijdag, zaterdag en zondag van 
13.00-17.00 uur en ligt op 15 km van Museum 
More in Gorssel.

Naast solo exposities geeft A quadraat kunste-
naars de gelegenheid in een aparte permanen-
te expositieruimte nieuw werk te exposeren. 
Momenteel is daar nieuw werk van Marti de 
Greef, Gabriëlla Willekens, Peter Harskamp 
en Eberhard Szejstecki. Naast de beeldentuin, 
open van maart tot en met september, is er een 
binnentuin ingericht met kunstwerken van 
André Vranken, Hilde van de Walle en Jos Kup-
pens.

www.galerie-a-quadraat.nl

Intense landschappen en keramiek met een twist bij A quadraat
Een wellust voor het oog. Dat kun je zeggen over de keramiek van Gertjan 

van der stelt en de schilderijen van Ellen Geerts. Geerts schildert geabstra-

heerde landschappen in rijke kleuren. Het is alsof je haar schilderijen wordt 

ingezogen, er binnen kunt stappen, het landschap kunt proeven en ruiken. 

Gertjan van der stelt vindt zijn inspiratiebronnen in de natuur, architectuur 

en in het werk van andere kunstenaars, zoals Brancusi. De cyclische bewe-

ging vindt hij terug in de schelpenwereld, waarin sommige schelpen een 

spiralende, in zichzelf terugkerende beweging vertonen.

Ellen Geerts, Ponza, inkt op papier.

Gertjan van der Stelt, Brancusi twist.

Ellen Geerts, Rudbeckia.

Gertjan van der Stelt, Teken 1.
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‘Hoge der A’

‘Boten in Winsumerdiep’

‘Vangst van de dag’

‘Landschap van het Hoogeland’

OVER KUNST 
EN KIJKEN

VERNIS

OVER KUNST 

Al acht jaar schrijft Vernis op een eigenzinnige en eigentijdse 
wijze over de wereld van kunst, antiek, musea, architectuur en 
reizen. Vernis verschijnt tweemaal per jaar en is verkrijgbaar 

bij de belangrijkste kunstbeurzen en een selecte groep galeries, 
kunsthandelaren, lijstenmakers en musea. Nooit meer een nummer 
van Vernis missen? Neem nu een abonnement voor € 18 per jaar en 

ontvang Nederlands mooiste kunstmagazine automatisch in de bus.

Ga voor een abonnement naar 
kvhok.nl/vernis

€18€18
PER JAAR

(2 edities)

Vernis is een uitgave van de Koninklijke Vereeniging van 

Handelaren in Oude Kunst in Nederland (Koninklijke VHOK) 

en verschijnt tweemaal per jaar (november en maart)

Advertentie Kunstkrant.indd   1 13-10-16   14:22
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kunstkrabbels

Zachtroze	silicone	zakken	kronkelen	subtiel.	De	beweging	verhevigt	
als	je	nadert.	Onderhuidse	gevoelens	borrelen	op	bij	het	zien	van	
dit	werk	 van	 Bart	 Hess.	 Het	 is	 een	 intense	 fysieke	 ervaring,	 die	

licht	ongemak	opwekt,	maar	ook	grenzeloos	fascineert.	Bart	Hess	is	één	
van	de	kunstenaars	die	in	opdracht	van	het	Textielmuseum	nieuw	werk	
heeft	ontwikkeld.	De	werken	balanceren	op	de	grens	van	aantrekking	
en	afstoting.	Zij	verleiden	tot	kijken,	maar	roepen	ook	tegenstrijdige	ge-
voelens	op.	Zo	zijn	de	rijk	versierde	hoofdtooien	van	Heringa/Kalsbeek	
op	het	eerste	gezicht	aanlokkelijk	mooi,	maar	aan	de	achterkant	rauw	
en	imperfect.
Het	collectie-opdrachtenbeleid	van	het	Textielmuseum	biedt	kunstenaars	
en	vormgevers	de	mogelijkheid	tot	onderzoek	en	experiment.	De	resul-
taten	hiervan	worden	gepresenteerd	op	de	tentoonstelling	‘Rafelranden	
van	Schoonheid’.	Deze	expositie	toont	textiele	installaties,	interactieve	
beelden	en	films	van	onder	anderen	Nan	Groot	Antink,	Tanja	Smeets	en	
Karin	van	Dam.	De	werken	zijn	gemaakt	in	het	TextielLab,	de	bijzondere	
werkplaats	van	het	Textielmuseum	in	Tilburg.	Te	zien	van	3	december	
t/m	28	mei.	www.textielmuseum.nl

Onder	de	 titel	Dagelijks Brood	 toont	Museum	Slager	 te	 ’s-Hertogenbosch	
tot	en	met	zondag	22	januari	een	overzichtstentoonstelling	van	het	werk	
van	Giovanni	Dalessi	(Eindhoven,	1964).	De	expositie	bevat	een	veelzij-

dig	overzicht	van	zijn	schilderijen	en	keramiek.
De	 internationaal	 succesvolle	 Dalessi	 werd	 in	 2013	 gekozen	 tot	 Kunstenaar	
van	 het	 Jaar.	 Zijn	 schilderijen	 zijn	 krachtig	 en	 expressionistisch.	 Zijn	 gebruik	
van	felle,	bijna	harde	kleuren	trekt	direct	de	aandacht.	Hij	verwijst	in	zijn	werk	
naar	alledaagse	taferelen,	clichés	bijna,	en	haalt	ze	uit	hun	context.	De	kijker	
krijgt	zelden	een	totaaltafereel	te	zien	en	wordt	niet	afgeleid	door	details	op	
de	achtergrond.	Uitvergrote	details,	zoals	gezichten	of	een	jongen	met	vogel,	
krijgen	een	centrale	positie.	Zo	geeft	Dalessi	de	schijnbaar	alledaagse,	mense-
lijke	werkelijkheid	een	diepere	dimensie.
Zijn	expressieve	werk	is	sterk	beïnvloed	door	de	Vlaamse	primitieven	en	de	re-
naissance.	Hij	geeft	zijn	voorstellingen	bewust	weinig	diepte	en	verwijst	daar-
mee	naar	zijn	vroege	voorgangers.	Andere	inspiratiebronnen	vormen	religie	en	
jeugdherinneringen.	Die	herinneringen	zijn	onder	andere	verbeeld	in	zijn	Jon-
gen met vis, Schoorsteenveger, Vliegtuigjes, of Bootje.	De	titel	van	de	tentoonstel-
ling	vindt	haar	inspiratie	in	Dalessi’s	overtuiging	dat	religie	niet	iets	zweverigs	
is	maar	zo	gewoon	en	essentieel	als	ons	dagelijks	brood;	en	zo	ook	dient	kunst	
als	dagelijks	brood.	Zijn	boeiende	lijnenspel	geeft	zijn	kunst	een	verstilde	en	
vaak	spirituele	uitdrukking.
T/m	22	januari	in	Museum	Slager,	Choorstraat	8,	’s-Hertogenbosch.	Open	di-zo	
13.30-17.	www.museumslager.com

In	 een	 tijdperk	 dat	 doordrongen	 is	 van	 vluch-
tige	beelden	neemt	Stéphane	Halleux	ons	mee	
langs	een	onwaarschijnlijke	tijdlijn,	maar	zet	hij	
meteen	ook	ons	dagelijkse	leven	in	perspectief,	
tussen	verleden	en	toekomst.	Zijn	werk	nodigt	
uit	 tot	 zelfspot,	 geeft	 een	 poëtische	 vertaling	
aan	onze	evolutie,	maar	 levert	 ook	een	bitter	
satirisch	 commentaar	 op	 de	 ons	 omringende	
wereld.
Vanaf	19	november	is	bij	Absolute	Art	Gallery	in	
Brugge	de	 nieuwe	 tentoonstelling	 Timelapsus,	
met	de	recentste	werken	van	Halleux.	In	deze	
expositie	is	ook	de	gelegenheid	de	evolutie	van	
Halleux’	 artistieke	 praktijk	 te	 ontdekken,	 hier	
voor	 het	 eerst	 op	 monumentale	 schaal	 toe-
gepast.	 Geert	 Norga,	 directeur	 van	 de	 Gentse	
gieterij	 Art	 Casting,	 die	 samenwerkt	 met	 de	
meest	 vooraanstaande	 hedendaagse	 kunste-
naars,	zal	er	op	18	november	om	19.30	uur	zijn	
bijdrage	belichten	bij	het	tot	stand	komen	van	
dit	nieuwe	facet	in	het	werk	van	de	kunstenaar.	
Geëvolueerd	 van	 het	 knutselen	 met	 leder	 en	
metaal	naar	het	gieten	van	brons,	geeft	Stép-
hane	 Halleux	 met	 een	 vernieuwde	 elegantie	
aan	 zijn	 emblematische	 werken	 een	 nog	 gro-
tere	tijdloosheid.
De	tentoonstelling	duurt	tot	18	december.	Abso-
lute	Art	Gallery,	aan	Drijver	4-5	is	elke	dag	open	
van	 11.00	 tot	 18.30	 uur	 (behalve	 woensdag).	
www.absoluteartgallery.com

Rafelranden van schoonheid
Dagelijks brood van Giovanni Dalessi

Timelapsus in Brugge

De	 belangstelling	 voor	 Afrikaanse	 kunst	 en	 design	 is	 booming!	 Hedendaagse	
kunstenaars	en	ontwerpers	uit	Afrika	nemen	steeds	duidelijker	positie	 in	op	
de	kunstmarkt	en	in	collecties	van	internationale	musea.	Met	behulp	van	com-

municatietechnieken,	zoals	de	smartphone	en	het	internet,	kunnen	zij	hun	werk	aan	
de	hele	wereld	 laten	zien.	 In	de	tentoonstelling	Making Africa. Continent van heden-
daags design,	samengesteld	in	samenwerking	met	de	internationaal	gerenommeerde	
curator	 Okwui	 Enwezor,	 zijn	 werken	 te	 zien	 van	 een	 nieuwe	 generatie	 designers,	
architecten	en	kunstenaars	in	een	mix	van	design,	kunst,	fotografie,	architectuur	en	
stedenbouw.	
Design	omvat	al	lange	tijd	veel	meer	dan	het	creëren	van	industrieel	geproduceerde	
goederen;	 het	 geeft	 vorm	 aan	 processen,	 systemen,	 diensten	 en	 sociale	 interac-
tie.	Het	Afrikaanse	 continent	 is	 de	 afgelopen	vijftien	 jaar	 ingrijpend	veranderd	op	
politiek,	economisch	en	technologisch	vlak.	Making Africa	laat	deze	evolutie	zien,	en	
maakt	inzichtelijk	dat	Afrikaans	design	uit	een	veel	boeiender	spectrum	bestaat	dan	
alleen	recycling,	traditionele	ambachten	of	humanitair	design.
T/m	15	januari	in	de	Kunsthal,	Museumpark	Rotterdam.	Open	di-za	10-17,	zo	11-17.	
www.kunsthal.nl

het	Stedelijk	Museum	in	Amsterdam	presenteert	dit	najaar	de	Ameri-
kaanse	kunstenaar	Jordan	Wolfson	(1980),	een	van	de	meest	uitge-
sproken	vertegenwoordigers	van	een	nieuwe	generatie	kunstenaars	

die	reflecteert	op	de	digitalisering	van	de	samenleving	en	andere	technolo-
gische	ontwikkelingen.	De	solotentoonstelling	is	opgezet	als	een	tweeluik	
in	de	bovenzalen	van	het	Stedelijk.	Het	eerste	deel,	Manic/love,	is	te	zien	
van	27	november	t/m	29	januari.	Op	18	februari	opent	deel	twee,	Truth/
love.	 In	 beide	 presentaties	 staan	 Wolfsons	 spectaculaire	 animatronic	 we-
zens	 centraal;	 fascinerende	 maar	 ook	 angstaanjagende,	 door	 computers	
aangedreven	mensfiguren,	uitgerust	met	sensoren	waarmee	ze	interactie	
aangaan	met	het	publiek.	Ook	zijn	er	videowerken	en	digitale	schilderijen	
te	zien.	Het	is	de	eerste	solotentoonstelling	van	Jordan	Wolfson	in	Neder-
land.	De	opening	vindt	plaats	tijdens	het	Amsterdam	Art	Weekend	(24	t/m	
27	november).

Making Africa in de Kunsthal

Interactie met publiek

Manische liefde
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Van	3	t/m	5	maart	2017	wordt	in	de	Stadtshalle	Vennehof	in	het	Duitse	Borken	voor	de	30ste	keer	
de	Duits-Nederlandse	Grafiekbeurs	gehouden.	De	beurs	is	een	waar	Mekka	voor	de	actuele	grafische	
scene.	De	organisatoren	willen	de	wederzijdse	culturele	uitwisseling	tussen	de	buurlanden	bevorderen	

en	tegelijk	een	overzicht	geven	van	de	seriële	grafiek.	Maar	bovenal	is	de	beurs	een	forum	voor	kunste-
naars,	kenners	en	kunstliefhebbers.
De	 ongeveer	 2500	 bezoekers	 verwachten	 een	 breed	 assortiment	 op	 deze	 verkoopshow.	 In	 circa	 zestig	
kraampjes	presenteren	grafische	kunstenaars,	galeriehouders,	fotografen	en	boekhandelaren	uit	heel	Duits-
land	 en	 Nederland	 hun	 aanbod.	 Alle	 seriële	 grafische	 technieken	 zijn	 toegestaan.	 Een	 deskundige	 jury	
bewaakt	de	kwaliteit	en	de	diversiteit.

Aanmelding
Uitgenodigd	worden	Nederlandse	en	Duitse	grafici,	 fotografen,	galeriehouders	en	uitgevers.	Het	aanbod	
omvat:	grafiek	in	diverse	technieken;	oude	grafische	kunst;	kunstboeken;	fotografie.	Presentatie,	advies	aan	
de	kopers	en	de	verkoop	wordt	aan	de	standhouders	overgelaten.
Aanmelden	voor	de	Grafiekbeurs	Borken	is	mogelijk	tot	30	november	d.m.v.	toezending	van	visuele	do-
cumentatie	(cd,	foto,	catalogi	etc.)	en	een	cv.	De	selectiecommissie	zal	vóór	20	december	beslissen	over	
deelname.
Voor	meer	informatie	en	verdere	voorwaarden	zie:	www.grafikboerse.borken.de.	Aanmelden:	Stadtverwal-
tung	 Borken,	 Afdeling	 Forum	 Altes	 Rathaus/Stadtmuseum,	 o.v.v.	 ‘Grafiekbeurs’,	 Im	 Piepershaben	 17,	 D	
46325	Borken;	mail:	grafikboerse@borken.de;	tel.	0049-2861-939	243.

Aanmelden voor Grafiekbeurs Borken in 2017
30ste Duits-Nederlandse editie

kunstkrabbels

Galerie	Pictura	in	Aijen	is	al	twintig	jaar	een	naam	die	de	Limburgse	gemeente	Bergen	op	de	kaart	zet	
bij	kunstkenners	uit	heel	Nederland	en	ver	over	de	grens.	Reden	voor	eigenaar	en	kunstkenner	Roel	
van	der	Veen	om	van	20	november	tot	en	met	21	januari	met	een	bijzondere	expositie	aandacht	te	

besteden	aan	dit	jubileum.
Wie	door	Aijen	heenrijdt	moet	de	snelheid	in	toom	houden	om	galerie	Pictura	niet	over	het	hoofd	te	zien.	
Wat	onopvallend	van	buiten,	maar	eenmaal	binnen	wordt	men	in	een	informele	en	warme	ambiance	om-
armd	door	 kunstwerken	 van	 gerenommeerde	 kunstenaars.	 Grootheden	 als	 beeldhouwer	 Igor	 Grechanyck	
uit	Oekraïne,	de	Franse	pastelliste	Nathalie	Picoulet,	de	Duitse	kunstenaarsgroep	Neue	Meister,	de	Franse	
visionair	realist	Gerard	Di-Maccio	en	de	briljante	tekenares	Brita	Seifert	hebben	hier	geëxposeerd.	Gemeen-
schappelijke	noemer	is	het	hedendaags	realisme	dat	alle	kunstenaars	met	elkaar	verbindt	en	in	de	Aijense	
galerie	tot	leven	komt.	Want	dat	is	volgens	de	galeriehouder	het	grote	voordeel	van	kunst	in	het	echt	ten	
opzichte	van	kunst	bekijken	op	internet.	,,Een	schilderij	moet	je	beleven,	er	tijd	voor	uittrekken	om	te	voelen	
welke	emoties	het	bij	je	losmaakt.	Ja,	in	een	galerie	kun	je	verliefd	worden	op	een	schilderij	of	een	beeld.’’
De	laatste	tien	jaar	werkt	Van	der	Veen	met	topkunstenaars	die	zich	toeleggen	op	de	fijne	schilderkunst	in	
het	hedendaags	realisme.	In	de	met	zorg	samengestelde	jubileumexpositie,	die	zondag	20	november	om	
15.00	uur	wordt	geopend	door	collega	galeriehouder	en	organisator	van	museale	culturele	projecten	Rene	de	
Vreugd	uit	Zandvoort,	maakt	men	kennis	met	schilderijen	van	Meg	den	Hartog,	Marc	van	Crombrugge,	Willi	
Kissmer,	Dina	Belga,	Herman	Smorenburg	en	Brita	Seifert.	Beelden	zijn	er	van	Romee	Kanis,	Janneke	Bruines,	
Joep	Verheijen,	Riet	de	Jong	en	Willi	Kissmer.	Een	expositie	van	topniveau.	www.galeriepictura.nl

20 jaar Galerie Pictura

HEDENDAAGSE - EN TRIBALE KUNST
 20 november t/m 24 december 

De keuze van gastcurator Jan Radersma:

“WEGGELATEN”

 met werk van: Frans Beerens,  Ageeth Boermans, 
Marije Bouman, Marianne van Hest, Jessica Knoot, 

Jan Radersma, Jan Roos, Jan Swart
 

Frans Beerens, varkenskot in Slowakije 2016, geweven fotobeeld 

open: donderdag t/m zondag 13.30 tot 17.30 uur
Stationsweg 66 – 8401DS Gorredijk  - 

0513 465178 – 06 22457201

info@galeriehoogenbosch.nl
www.galeriehoogenbosch.nl

ENIGMA
Bernard Aubertin
Robert Schad
Eja Siepman van den Berg
25 september - 13 november 2016

RENCONTRE
Armando
Riki Mijling
Eja Siepman van den Berg

20 november 2016 - 26 februari 2017

Beetsterzwaag, 
Hoofdstraat 17, 9244 CL
Tel: +31 (0)512 72 90 80
www.projectruimte-hoofdstraat17.com
info@projectruimte-hoofdstraat17.com

Vrijdag t.e.m. zondag 
van 13:00 tot 18:00 of op afspraak

Deze tentoonstellingen kwamen tot stand 
in samenwerking met Galerie Schoots + 
Van Duyse, Antwerpen. 
Tel: +32 (0)468 18 89 28

ProjectruimteHoofdstraat 17
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Van	zaterdag	19	tot	en	met	zondag	27	november	is	de	oude	
Diamantbeurs	van	Amsterdam	gevuld	met	uitsluitend	grote	
installaties	 van	 hedendaagse	 kunstenaars	 en	 ontwerpers.	
Een	mix	van	bekende	namen	en	jong	talent.	Met	monumen-
tale	schilderijen,	grote	sculpturen,	foto’s,	videoprojecties	en	
textiele	werken.	Met	toonaangevende	Amsterdamse	galeries	
zoals	Torch	Gallery,	Slewe	Gallery	en	galerie	Van	Gelder,	de	
Haagse	galerie	Maurits	van	de	Laar	en	Cokkie	Snoei	uit	Rot-
terdam,	 en	 kunstenaars	 zoals	 aanstormend	 fotograaf	 Jaap	
Scheeren,	schilder	Paul	Nassenstein,	tekenaar	Marijn	Akker-
mans	en	beeldend	kunstenaar	Hans	van	Bentem	en	Jan	van	
der	Ploeg.	Designer	Rick	Tegelaar	presenteert	een	reusach-
tige	ventilator,	Mae	Engelgeer	een	textiele	installatie	en	er	
zijn	grote	lichtsculpturen	van	Alex	de	Witte	en	Isaac	Monté.
BIG	ART	is	een	groots	palet	van	eigentijdse	kunst	in	een	ico-
nisch	rijksmonument	dat	eind	2017	opent	als	Capital	C:	het	
creatieve	epicentrum	van	de	stad.	Tijdens	PAN	Amsterdam	en	

het	Amsterdam	Art	Weekend	 lanceert	curator	Anne	van	der	Zwaag	dit	
nieuwe	 initiatief.	 Tien	dagen	 lang	wordt	 de	voormalige	Diamantbeurs	
overgenomen	 door	 XL	 objecten:	 sculpturen,	 schilderijen,	 tekeningen,	
foto’s	en	installaties.
BIG ART,	 19	 t/m	27	 november,	 vr-zo	 11-19,	ma-do	 12-18	 in	 Capital	 C,	
Weesperplein	4.	www.bigart.nu

XL kunst op BIG ART

kunstkrabbels

Op	zaterdag	19	november	opent	in	het	Zeeuws	Museum	een	tentoonstelling	over	
het	levenswerk	van	Johannes	Goedaert	(1617-1668).	Deze	Middelburger,	die	400	
jaar	geleden	 is	geboren,	was	niet	alleen	een	kundig	fijnschilder	maar	ook	en-

tomoloog	 avant la lettre.	 De	 tentoonstelling	 voert	 ons	 mee	 langs	 zijn	 gedetailleerde	
prenten,	levendige	beschrijvingen	en	zijn	aanstekelijk	enthousiasme	voor	nieuwe	ont-
dekkingen.
Terwijl	Goedaert	 zich	gedurende	zijn	 leven	bekwaamt	 in	het	fijnschilderen,	wordt	hij	
een	meester	 in	het	nauwkeurig	waarnemen	van	gedaanteverwisselingen	bij	vliegen,	
maden,	rupsen	en	kevers.	Ieder	stadium	-	van	eitje,	via	rups	en	pop	tot	vlinder	-	fasci-
neert	hem.	Drieëndertig	jaar	lang	kweekt,	bestudeert,	tekent	en	beschrijft	Goedaert	de	
wonderlijke	insectenwereld.	Aan	het	eind	van	zijn	leven	legt	hij	zijn	ontdekkingen	en	
bevindingen	vast	in	zijn	driedelige	boek	Metamorphosis naturalis.	Het	bevat	de	vroegste	
vermeldingen	in	woord	en	beeld	van	meer	dan	honderd	insectensoorten	die	voorkomen	
in	Zeeland	en	Nederland.	Zo	legt	Goedaert	met	zijn	werk	een	basis	voor	wat	later	een	
eigen	vakgebied	zou	worden:	de	entomologie.
Het	 boek	 heeft	 als	 ondertitel:	 …niet uyt eenighe boecken, maer alleenelijck door eygen 
ervarentheyd uytgevonden, beschreven,	ende na de konst afgeteyckent.	Bij	verschijning	in	
1660	is	het	direct	een	best-
seller.	 In	 een	 tijd	 waarin	
kennis	 met	 een	 enkele	
muisklik	 opvraagbaar	 is,	
herinnert	 Goedaert	 ons	
aan	 het	 belang	 van	 steeds	
opnieuw	 kijken,	 bevragen	
en	 aandacht	 schenken	 aan	
wat	 onbelangrijk	 of	 zelfs	
verwerpelijk	 lijkt.	 Zelf	 on-
derzoeken,	geduld	oefenen	
en	 je	 oordeel	 durven	 uit-
stellen	kan	ons	 tot	nieuwe	
inzichten,	waarden	of	waar-
heden	brengen.	In	de	geest	
van	 Goedaert	 gaat	 deze	
tentoonstelling	 dan	 vooral	
ook	 over	 het	 plezier	 van	
heel	goed	kijken!
Uyt eygen ervarentheyd, van	
19	november	t/m	29	okto-
ber	in	het	Zeeuws	Museum,	
Abdij	3-4,	Middelburg.	Open	
di-zo	11-17.	
www.zeeuwsmuseum.nl

De wondere insectenwereld van 
Johannes Goedaert 

Prenten Richard Long op Veluwe
Deze	winter	is	in	Museum	Nairac	Richard Long - prenten	te	zien.	Deze	tentoonstelling	bestaat	uit	een	keuze	uit	de	omvangrijke	

verzameling	prenten	van	Gerard	Vermeulen,	tevens	gastconservator.	Het	werk	van	Long	komt	hier	op	de	Veluwe,	een	provincie	
die	bekend	staat	om	haar	prachtige	natuur,	volledig	tot	zijn	recht.

Richard	Long	(1945,	Bristol)	drukt	sinds	vijftig	jaar	een	belangrijk	stempel	op	de	kunstwereld	en	wordt	gezien	als	één	van	de	markantste	
kunstenaars	van	de	Land	Art.	Zijn	werken	ma-
ken	wereldwijd	deel	uit	van	vele	belangrijke	
collecties,	zoals	bijvoorbeeld	het	Guggenheim	
Museum	(New	York)	en	het	Hamburger	Bahn-
hof	(Berlijn),	en	hier	in	Nederland	bij	Museum	
Boijmans	Van	Beuningen	en	het	Kröller-Müller	
Museum.	Zoals	een	Land	Art	kunstenaar	be-
taamt	 manipuleert	 Long	 het	 landschap	 om	
zich	heen,	door	wijzigingen	(klein	of	groot)	in	
een	landschap	aan	te	brengen	middels	kunst-
zinnig	 bedoelde	 ingrepen.	 De	 vergankelijk-
heid	van	de	kunst	is	vaak	een	ingecalculeerd	
gegeven.
Voor	 zijn	 werken	 in	 het	 landschap	 gebruikt	
hij	 materiaal	 dat	 hij	 ter	 plekke	 vindt,	 zoals	
stenen	en	drijfhout.	Deze	werken	zijn	tekens	
van	 zijn	 fysieke	 en	 persoonlijke	 betrokken-
heid	bij	het	 landschap.	Ze	weerspiegelen	de	
vergankelijkheid,	de	veranderende	processen	
van	de	tijd	en	de	relatie	van	de	mens	met	het	
landschap	en	kosmos.	Long	maakt	cirkels	of	
lijnen	 van	 stenen	 of	 takken,	 die	 door	 weer	
en	wind	in	de	loop	van	de	tijd	weer	opgeno-
men	worden	 door	 de	 natuur.	We	weten	 dat	
de	kunstwerken	ooit	hebben	bestaan,	omdat	
Long	 ze	 fotografeert.	Met	 zijn	 foto’s	 en	 tek-
sten	doet	hij	vervolgens	verslag	aan	de	kijker	
die	de	echte	werken	in	de	natuur	bijna	nooit	
te	zien	krijgt.
De	vloerwerken	die	Long	maakt	voor	musea	
en	galeries	zijn	meestal	geometrische	vormen	
met	natuurlijke	materialen.	 In	deze	tentoon-
stelling	is	Flint	line	te	zien,	een	lijn	van	vuur-
stenen	uit	2012.
Richard Long - prenten,	4	november	t/m	4	fe-
bruari	 in	 Museum	 Nairac,	 Barneveld.	 www.
nairac.nl

Duo’s bij 30-jarig Terra Delft 

harmonie in keramiek

Galerie	Terra	Delft	bestaat	30	jaar.	Dit	 jubileum,	Terra 30!,	wordt	benut	
om	terug	én	vooruit	te	kijken.	In	een	serie	duo-exposities	wordt	telkens	
een	nieuwe	kunstenaar	gekoppeld	aan	een	kunstenaar	van	de	gale-

rie.	In	november	zijn	dat	Karin	Bablok	en	Michael	Cleff,	twee	Duitse	kunste-
naars	bij	wie	de	harmonie	van	de	lijnen	en	de	wisselwerking	van	binnen-	en	
buitenkant	van	de	vormen	een	heel	eigen	rol	spelen.
Dat	Michael	Cleff	een	diepe	empathie	voelt	voor	de	subtiliteiten	van	zowel	
architectuur	als	minimal	art	blijkt	uit	zijn	objecten.	‘Ik	tracht	een	dialoog	te	
construeren	 tussen	mijn	 oorspronkelijk	 rationeel	 vastgestelde	 plan	 en	mijn	
drang	om	de	symmetrie	af	te	zwakken	en	organische	groei	te	suggereren.’	
Hij	zoekt	een	gecontroleerd	toeval	dat	onverwachte	onregelmatigheden	te-
weegbrengt	in	vorm	en	oppervlak	en	vergroot	het	effect	door	delen	van	zijn	
objecten	te	schuren	om	het	stenige	karakter	op	te	lichten	en	het	palet	van	
kleur	en	textuur	te	verrijken.
Karin	Bablok	draait	heel	dunne	porseleinen	kommen.	Elke	kom	wordt	gede-
formeerd	door	snijden,	vervormen	en	weer	in	elkaar	zetten.	Zij	richt	zich	op	
het	vinden	van	harmonie	in	de	combinatie	van	binnen-	en	buitenkant	door	het	
aanbrengen	 van	
lijnen.	 Nu	 eens	
geometrisch,	 dan	
weer	 met	 non-
chalante	 verfstre-
ken.	 Het	 werk	 is	
beperkt	 tot	 een	
monochromatisch	
wit	 en	 zwart:	 een	
zijdemat	 basalt-
glazuur	 op	 puur	
porselein.
In	Terra	laat	ze	ook	
gekleurde	 stukken	
zien.	 Die	 kleuren	
zijn	er	niet	op	ge-
schilderd.	Ze	draait	
cilinders	 met	 pre-
cies	 dezelfde	 dia-
meter	en	combineert	ze	tot	kommen,	zodat	de	kleur	door	en	door	is.	De	ten-
toonstelling	is	van	5	november	t/m	3	december	in	galerie	Terra,	Nieuwstraat	
7	te	Delft.	Open	wo-vr	11-18,	za	11-17.	www.terra-delft.nl
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19 november 2016 t/m 22 januari 2017

KO OOSTERKERK
ZWARTER DAN ZWART

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

StedelijkMuseumKampen DORIEN PLAAT

Combineer een bezoek aan museum MORE met een kijkje in het atelier van profes-

sioneel kunstenaar Dorien Plaat.Haar werk hangt in diverse galeries in binnen en 

buitenland. Hier in Gorssel kunt U haar zien werken aan haar nieuwste schilderijen. 

Het werk is indringend, confronterend, krachtig en teer tegelijk.

Nijverheidsplein,Gorssel(150 meter van MORE)

Tevens een andere galerie te bezoeken aldaar.

Openingstijden:
woensdag t/m zondag 12:00 tot 17:00
www.dorienplaat.nl • tel: 0622154306



expositieagenda Stuur expositiegegevens en persberichten voor de KunstKrant van januari/februari 
uiterlijk 1 december naar het volgende adres: KunstKrant, Postbus 494, 9700 AL Groningen, 
of e-mail naar kunstkrant@live.nl

appingedam
museum møhlmann Westersingel 102-104, T 0596-682856, open vr-
zo 13-17. T/m 18 dec Onafhankelijke Realisten Tentoonstelling, Kees 
Blom, Yvonne Melchers e.a.

bad nieuweschans
LaKaserna Molenstr. 5, T 0597-856422, open do-zo 12-17. 10 nov 
t/m 18 dec Power!, div. kunstenaars.

beLLingwoLde
museum de oude wolden Hoofdweg 161, T 0597-531509, open wo-
vr 11-17, za/zo 13-17. 6 nov t/m 4 dec Geert Schreuder.

deLfzijL
molen adam Molenberg 1, open wo 13-16, za/zo 14-17. 6 nov t/m 
7 jan 10 jaar Kunst aan de rand van Nederland, Yvonne Struys, Johan 
de Vries e.a.

den andeL
galerie den andel Streekweg 1, T 0595-422726, open do-zo 11-17 
en op afspr. T/m 27 nov Hélène Grégoire, schilderijen.

eenrum
galerie het raadhuis Raadhuisstr. 17, T 0595-497002, open vr-zo 
13-17. T/m 18 dec 10 jaar, Cees Vegh, Gijs Kos e.a.

finsterwoLde
de groninger Kroon Reiderwolderpolder 4, T 0597-354261, open zo 
11-18. T/m 1 jan Mien Grunneger Laand, div. kunstenaars.

godLinze
Kunsthuis oal eer Peperstr. 8, T 06-25230314, open op afspr. T/m 19 
nov Sippie vd Berg, Koos Dijkstra.

groningen
ann’s art Vos Maupertuus, Laan Corpus den Hoorn 100, open op 
winkeltijden. T/m 12 nov Annemiek Vos, schilderijen.
block c Westerhavenstr. 14a, open vr/za 13-17. T/m 6 nov Hans 
Peter Feldmann.
bur0 gr0ningen Hofstr. 21, T 050-3138260, open do/vr 12-17 en op 
afspr. T/m 16 dec Quasi, Berndnaut Smilde, installatie.
cbK Trompsingel 27, T 050-3680160, open wo-vr 9-17, za 13-17. T/m 
27 nov Made of sugar and salt, div. kunstenaars.
groninger museum Museumeiland 1, T 050-3666555, open di-zo 
10-17. T/m 8 jan Something to believe in, Joost vd Toorn. 19 nov t/m 
Rodin – genius at work. T/m 29 jan Zeefdrukken van Andy Warhol tot 
Dick Bruna.
atelier horneman Kajuit 326, T 06-50563099, open di-vr 9-18, za 
9-17. T/m 3 dec Groninger grafiek, Wim Jonkman, Jan Erik Wedholm, 
Marius Langerak e.a.
fotogalerie Lichtzone Oude Kijk in ’t Jatstr. 36, open wo-zo 12-17. 
dec t/m 1 jan Antica e nuovo, Rein Paalman.
martiniplaza L. Springerlaan 2. T/m 30 nov De kracht van kwets-
baarheid, Peter Colstee, Rick Wezenaar e.a. T/m 31 dec @ard.app.el, 
Jia Bei Le, Ewoud Broeksma, Gitte Brugman e.a.
nederlands stripmuseum Westerhaven 71, T 050-3178470, open di-
zo 10-17. T/m 27 nov De schilder getekend. Duplex, grafische poëzie.
galerie noord Nieuwstad 6, T 050-3113322, open wo-zo 13-17. T/m 
24 nov Bezijden de waarheid, Harm Holtkamp, schilderijen.
noorderlicht fotogalerie Akerkhof 12, T 050-3182227, open wo-zo 
12-18. T/m 20 nov Theatre of politics, Mark Peterson e.a.
pictura Walburgstr. 1, T 050-3122953, open wo-zo 13-17. T/m 4 
dec Groninger Grafiek, div. kunstenaars. Maarten Robert, meester 
houtsnijder. Harry Wolfkamp.
Vera Oosterstr. 44. T/m 15 dec Pontiac forever, Hans van Bentem, 
Harma Heikens, Barbara Stok e.a.
galerie with tsjalling: Kostersgang 26R, wo-vr 12-17, za 11-17. T/m 
5 nov Rob Strick. 12 nov t/m 10 dec Erik Mattijssen. 17 dec t/m 21 
jan Albert Westerhoff, Esmay Groost Koerkamp.

grootegast
galerie Kunsthof Hoflaan 1, T 0594-852275, open ma-vr 8-16.30. 
T/m 18 nov Wil Pullen, schilderijen.

niezijL
galerie ruigewaert Rijksstraatweg 1, T 0594-213738, open za/
zo 12-18 en op afspr. T/m 20 nov Sentiment & werkelijkheid, Sonja 
Brussen, Christiaan Afman e.a. 26 nov t/m 26 feb Verborgen schat-
ten, o.a. De Ploeg, Haagse School.

saaxumhuizen
galerie de pronkkoamer Saaxumhuizerweg 2, T 0595-425078, za/zo 
10.30-17. T/m 6 nov Froukje Tolsma, Marry Buiks. 12 nov t/m 18 dec 
Ton de Vreede, Jantine Koppert.

sLochteren
fraeylemaborg Hoofdweg 30, di-vr 10-17, za/zo 11-17. T/m 30 nov 
Toen gewoon, achteraf bijzonder, foto’s. T/m 2021 10 Follies, Arjen 
Boerstra, MVRDV, René van Zuuk e.a.

ter apeL 
Klooster ter apel Boslaan 3-5, T 0599-581370, open di-za 10-17, zo 
13-17. T/m 18 dec Exodus, Hi Five Art. Van Djinns & Witte Wieven, 
Eveline Duyl, Itamar Kool.

thesinge
bart art box Thesingerweg 4, T 050-3061909/06-43533703, open 
za/zo 13-17 en op afspr. T/m 13 nov Eerbied, Edith Bons, Nicolaas 
Ririmasse e.a.

Veendam
huis voor de Kunst Stationsstr. 10, open op afspr. T/m 18 dec, vr-zo 
13-17, Mensen zoals wij, Svetlana Tartakovska, schilderijen.
doe museum Transportweg 5, T 050-4096900, open wo 12-17, do-zo 
11-17. T/m 12 feb Eva Ouden Ampsen, 12 objecten. T/m 5 mrt 200 
Greatest paintings, prints.
Veenkoloniaal museum Museumplein 5, T 0598-364224, open di-do 
11-17, vr/za 13-17. T/m 15 jan Klasse kunstwerken, Escher, Appel, 
Corneille e.a.

zeerijp
boerderij de diek’n Dijkumerweg 2, T 0598-581199, open dagl v.a. 
9 u. T/m 25 jan Mary en Jessy Ritsema, schilderijen.

aLdtsjerK 
galerie bloemrijk Vertrouwen Van Sminiaweg 70, T 058-2561176, 
open do-za 14-17. T/m 16 nov Gosse Dam (beelden), Aukje Reitsma 
(tekeningen).

ameLand
div. locaties 1 t/m 30 nov Kunstmaand Ameland.

baKhuizen
homan-hupkens in prent en beeld Gaestwei 14, T 0514-581312/06-
13020602, open vr-zo 12-17 en op afspr. T/m 31 dec De lithografie, 
Daumier, Voerman, Whistler e.a.

beetsterzwaag
projectruimte Hoofdstr. 17, open vr-zo 13-18 en op afspr. T/m 13 
nov Enigma, Bernard Aubertin, Robert Schad, Eja Siepman vd Berg.

boLsward
galerie badweg 3 Badweg 3, T 0515-336451/06-23466630, open 
vr-zo 13-17 en op afspr. 26 nov t/m 18 dec Wat werkelijk is en wat 
waar, Marja Griede, div. techn.

drachten
de galerij Burg. Wuiteweg 24, ing. Boelensstr., T 0512-335025, open 
do-zo 14-17 en rond voorstellingen De Lawei. T/m 27 nov How it is!, 
Bas Geerts, Jan Theun van Rees.
museum dr8888 Museumplein 2, T 0512-515647, open di-za 11-17, 
zo 13-17. T/m 15 jan Daan & Daan, Daan Ekkel, Daan Levy, Dada-
kunst. Kurt Schwitters in Friesland.
Kunstuitleen Veenstra Moleneind NZ 22, T 0512-513223, open di-za 
winkeltijden. Permanente expositie Piet de Vries, etsen, schilderijen.

franeKer
Kantoor der franeker courante Kunsten Eise Eisingastr. 21, open za 
12-16 en op afspr. Douwe Elias, schilderijen.

harLingen
galerie marten alkema Zuiderhaven 53, T 06-22243842, open vr/za 
13-17. Wisselende exposities abstracte kunst.
galerie de Vis Noorderhaven 40, T 0517-417116, do/vr 12.30-17, 
za 11-17. T/m 10 dec Erotiek in keramiek, Adriaan Rees. T/m 14 jan 
Torens en vergezichten, Harrie Gerritz.

heerenVeen
museum belvédère Oranje Nassaulaan 12, T 0513-644999, di-zo 11-
17. T/m 8 jan Heimwee naar de toekomst, Sjoerd de Vries.
museum heerenveen Minckelersstr. 11, T 0513-623408, di-vr 11-17, 
za/zo 13-17. 20 sept t/m Knipkunst. T/m 4 dec Glaskunst.
melklokaal Heremaweg 20-1, open vr, zo 13-17. T/m 20 nov Nulvijf-
tig, Coen Vunderink, Wessel Middelbos, Wouter Nijland. 27 nov t/m 
23 dec Machteld van Buren.

joure
museum joure Geelgietersstr. 1-11, T 0513-412283, open di-vr 10-17, 
za/zo 14-17. T/m 16 apr 2017 Nieuw! 200 jaar innovatie en vakman-
schap, Jouster bedrijfsleven.

Kubaard
atelier/museum sijbesma P. Moensstr. 8. 17/18 dec, za/zo 13-17 
Martin Sijbesma, div. techn.

Leeuwarden
fries museum  Wilhelminaplein 92, T 058-2555500. T/m 8 jan Ancient 
light, Claudy Jongstra. T/m 7 feb Alma-Tadema - Klassieke verleiding.
Keramiekmuseum princessehof Grote Kerkstr. 11, T 058-2948958, 
open di-zo 11-17. T/m 9 juli Sexy Ceramics, Alexandra Engelfriet, 
Michel Gouéry e.a.
galerie de roos van tudor Eewal 47-49, T 058-2161636, open wo-vr 
13.30-17, za 11-17. 10 dec t/m 29 jan Ton Bouchier, Renée Marcus 
Jansen, Corjan Nodelijk, div. techn.
Vhdg Hofplein 25. T/m 11 nov VHDG/SRV, Matthias König.

miLdam
galerie it alde tsjerkje Schoterlandseweg 37, do-zo 14-17. T/m 4 
nov Sandra Heldring. 5 nov t/m 18 dec Hiltje Talsma, objecten.

noordwoLde
Kunstwerk! in de Stellingen, Hoofdstr. 14, open vr-zo 13-17. T/m 27 
nov Lichtheid, div. kunstenaars.

offingawier
galerie offingawier Fiifgeawei 25, T 06-39860172, open za/zo 13-
17. 10 dec t/m 5 feb 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 6 nov Sanive Chikotora, Anita 
Franken e.a. 12 nov t/m 31 dec Naguib Moein, Clary Mastenbroek, 
Piet vd Hoef e.a.

oosthem
galerie oosthem Hernepaed 4, T 0515-533105, open do-za 11-17 en 
op afspr. T/m 26 nov Het spoor terug, Liesbeth Takken.

oudehorne
galerie pereboom Eilewijksreed 10, T 0513 542110, open zo 12-17. 
Hanneke Pereboom, beelden in glas, steen, brons.

oudemirdum
Kunst & colf Clubhuis, Sminkewei 10, open dagl 10-17. T/m 8 jan 
South West paintings, Evert van Hemert.

ried
fabriek ried Hoofdstr. 7, T 06-50597558, open za/zo 14-17 en op 
afspr. T/m 29 nov Fred Thoolen, landschappen, keramiek.

sneeK
galerie bax Kunst Singel 82, T 0515-422772, open di-vr 13.30-18, do 
19-21, za 10-17. T/m 19 nov Wigle Engelsma, Truus Keja e.a.

Veenwouden
de schierstins Hoofdstr. 1, open di-zo 13.30-17. T/m 9 dec Hans 
Blanken, etsen. 13 dec t/m 8 jan Kerststallen van papier.

wijnjewoude
galerie de wouden Merkebuorren 54, T 0516-481964, open op afspr. 
T/m 31 dec Joop van Bergen, beelden.

worKum
galerie berger Noard 23A , T 06-20234810, open wo-za 11-17 en op 
afspr. Schilderijen, sieraden.
jopie huisman museum Noard 6, T 0515-543131, open dagl 13-17, 
apr t/m okt ma-za 10-17, zo 13-17.

assen
adventskerk Lindelaan 49, open vr 10-12, zo 10.30-12. T/m begin 
jan, Verbeelding van verbinding, 25 kunstenaars. 
galerie Vanderveen Koopmansplein 16, open op winkeltijden. 11 
nov t/m 7 jan HOLT, grafiek.
smahK Venestr. 88, T 0592-315316, open do-za 13-17. 4 t/m 31 nov 
Elementaire constructies, 100 jaar De Stijl.
drents museum Brink 1, T 0592-377773, open di-zo 11-17. T/m 19 
mrt Post Mortem, Adriana van Zoest. T/m 2 apr Peredvizhniki, Rus-
sisch Realisme rond Repin.
ruimte p60 Portugallaan 60, T 06-21863399, open op afspr. 6 t/m 
27 nov vr, zo 13-17 Paul Corves, schilderijen.

baLLoo
galerie drentsche aa Balloo 27, T 0592-241214, open vr-zo 13-17. 
T/m 27 nov Emelie Jegerings, Eelco Maan e.a. 2 dec t/m 21 jan Toos 
van Holstein, Eelco Maan e.a.

coeVorden
stedelijk museum Haven 4, T 088-0128315, open di-za 9.30-17, zo 
12-17, T/m 2 apr Het enige kasteel van Drenthe.
museum thijnhof Kerkstr. 38, open mrt-dec vr-zo 13-17. Permanent 
Jan vd Brink, Henk Bloemhof, Kees Thijn.

de stapeL
wildschutserve Stapelerweg 29, T 06-11201084, open vr-zo 11-17. 
11 nov t/m 4 dec Robin d’Arcy Schillcock, Bert Denneman, Han van 
Hagen, div. techn.

dwingeLoo 
wessel bezemer galerie/beeldentuin, Eemster 24, T 06-20437428, 
open 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 27 nov De appel, tussen schuld en onschuld, Bloe-
maert, Van Pallandt, Verwey e.a. 10 dec t/m 19 mrt Over schoonheid 
en esthetiek, Albert Moore.

emmen
cbK De Fabriek, Ermerweg 88b, T 0591-685820, open wo-zo 13-17. 
T/m 13 nov Leo Vroman Veelzijdig. T/m 4 dec In wankel evenwicht, 
Adri de Fluiter.

gees
beelden in gees Schaapveensweg 16, T 0524-582141, vr-zo 12-17. 
T/m 18 dec Martin McWilliam, Pim Timmermans, Motek e.a.

haVeLte
galerie jan jetten Dorpsstr. 33, T 0521-341605, open 1e wknd vd 
mnd 13-17. Olieverfschilderijen e.a. techn.

meppeL
Kunsthuis secretarie Hoofdstr. 22, T 0522–850644, open di-zo 13–17, 
do 10–17. T/m 5 nov A house is not a home, div. architecten.

nieuw amsterdam
galerie Van strien Vaart nz 176, T 0591-551630, open vr-zo 13-17. 
T/m 18 dec Rutger Hiemstra, Marinel Vieleers e.a.

nieuw buinen
goedewaagen Keramisch museum, Glaslaan 29a, T 0599-
616090, open ma-vr 10-16, za/zo 13-17. T/m 23 dec Kunstatelier 
Goedewaagen-Distel.

nieuw-roden
Kunstpaviljoen Zevenhuisterweg 4b, T 050-5016383, open op afspr. 
T/m 25 dec Wonen in een design museum, 100 jaar design.

paterswoLde
galerie paterswolde Hoofdweg 161, open winkeltijden. 6 t/m 17 
nov Van postzegel tot kaart, 120 kunstenaars. 20 nov t/m 12 jan Het 
hele circus, div. kunstenaars.

peize
galerie-atelier Vier-b De Pol 21, T 050-5032261, open vr-zo 13-17. 9 
t/m 18 dec Arien de Groot, jubileumexpositie.

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

VLedder
museums Vledder Brink 1, T 0521-383352, open apr t/m kerstvak. 
wo-zo 11-16. T/m 8 jan Geblazen bellen, Marinke van Zandwijk, glas.

Vries
atelier brink 2 Brink 2, T 0592-858845, open za/zo 13-16. 1 t/m 30 
nov Vogels, open atelier Erik van Ommen.
gemeentehuis tynaarlo Kornoeljeplein 1, T 0592-266662, open ma-
vr. T/m 16 dec Expo-exit, Joop Kolling, Anna Kramer e.a.

zuidLaren
galerie mozaiek Ludinge 13, open dagl 13-17. T/m 27 nov Herbert 
Nouwens, Drewes de Wit.

aLmeLo
stichting indigo Kunsthal Hof 88, Hofkamerstraat, Elisabethhof 6, 
open di-zo 13.30-17. 6 nov t/m 26 dec Natura mystica.

borne
synagoge Ennekerdijk 17, open zo 14-17. T/m 11 dec Caroline 
Krajenbrink. 18 dec t/m 5 feb Rosa Everts, div. techn.

deLden
Kunststation Stationsweg 1/5, open do-za 14-16.30. T/m 15 nov 
Eibert Jonker, Erwin vd Doelen e.a. 2 dec t/m 16 mrt Crimp, mini-
kunstwerken van 60 kunstenaars.
galerie de pook Noorderhagen 58a, T 074-3767065, open do-zo 
13-18. 6 nov t/m 31 dec Ron vd Werf, schilderijen.

deVenter
bergkerk Bergkerkplein 1. 4 nov t/m 4 dec, di/wo 11-17, do-za 
11-21, zo 11-17, Metabolic, Iris van Herpen, mode.
galerie het bouwhuis Grote Overstr. 63, open wo-za 10-17.30. T/m 
20 nov Daniëlle Broekhoven, Hanneke vd Werf, Falco Pols.
galerie Koningshof Grote Overstr. 16-18, T 0570-672753, open ma, 
di, do-za 11-18. T/m 26 nov Corneille, Kees van Dongen.
Loes & reinier International Ceramics, Korte Assenstr. 15, T 0570-
613004, open wo-vr 11-18, za 11-17. 20 nov t/m 31 dec Celadon, 
Jean-François Fouilhoux, Takeshi Yasuda e.a.

diepenheim
diepvrieshuis Raadhuisstr. 11a. T/m 27 nov Dieren en de dood, 
Denise Nijland.
drawing centre Kuimgaarden 1, open di-zo 11-17. T/m 27 nov 
Traumraum, Lenneke vd Goot, Stan Klamer e.a.
Kunstvereniging diepenheim Grotestr. 17, T 0547-352143, open 
di-zo 11-17. T/m 27 nov Yes & no, Lucas Lenglet.
galerie Visée  Grotestr. 41, T 06-18653279, open vr/za 13-17 en op 
afspr. T/m 19 nov Sonja Brussen, Gerard Brouwer.

enschede
galerie beeld & aambeeld Walstr. 13, T 053-4300357, open wo-za 
10-17, do 10-21. T/m 16 nov Marion Bouwhuis, Herma Deenen.
galerie broekhuis Marktstr. 12, T 053-4325210, open winkeltijden. 5 
nov t/m René Völker.
concordia Langestr. 56, T 053-4300999, open di-vr 10-18, za 10-17, 
zo 12-17. T/m 20 nov Peter Vink, installatie.
dynamo expo HB Blijdensteinlaan 85, T 053-4786042, open wo-vr 
13-17 en op afspr. T/m 18 nov Graphic Wonderland, Jord Schöppink, 
Anke Sentker e.a.
fotogalerie objektief Walstr. 33, T 053-4322507, open wo-za 12.30-
17. 2 t/m 26 nov Paul Hajenius. 30 nov t/m 23 dec Imca Schoots.
tetem kunstruimte Stroinksbleekweg 16, T 053-2308791, open dagl 
11-17. T/m 6 nov Sara Nuyteman. T/m 20 nov 100 jaar Grafiek, Jan 
Toorop, Arno Kramer, Horst Antes e.a.
rijksmuseum twenthe Lasondersingel 129-131, T 053 4358675, 
open di-zo 11–17. T/m 6 nov The rhythm painter, Jaap Drupsteen. 
T/m 22 jan Eindelijk! De Lairesse, schilderijen. 20 nov t/m 7 mei Of 
beauty and doubt, Silvia B.

giethoorn
galerie duine-rhee Molenweg 36, T 0521-360210, open zo 14-17 en 
op afspr. T/m 29 jan Onderweg, Famke Hajonides, Kees Blokland.

hardenberg
hardenbergart LOC, Parkweg 1-4, ma-vr 14-17, za 11-14. T/m 5 nov 
Maand van de Grafiek, Lenneke Saraber. 19 nov Kunst & cadeau-
markt. 19 nov t/m 23 dec KunstCadeau.

heino/wijhe
Kasteel het nijenhuis ’t Nijenhuis 10, T 0572-388188, open di-zo 
11-17. T/m 21 jan Droomwerk, Martine Antonie, Marte Röling.

Groningen Kunstroutes groningen
atelier route 99
ltst zo vd mnd, 12-17, feb t/m nov. 8 kunstenaars in 
Noordwest-Groningen. www.route99.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. 11 kunstenaars in de regio Westerkwar-
tier. Info: www.openatelierswesterkwartier.nl

Kunstroute friesland
Kunst aan de Kust harlingen
9 galeries, ateliers en een museum in Harlingen. Info o.a. bij 
VVV en www.kunstaandekust.nl

Friesland
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Overijssel
Drenthe

Kunstroutes drenthe
Kunstdorp dwingeloo
3e wknd vd mnd 13-17. T/m okt. 8 kunstenaars in ateliers. 
www.openateliersdwingeloo.nl
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Laatste weken

z.n.o.w.z.n.o.w.z.n.o.w.z.n.o.w.z.n.o.w.z u i d - n o o r d - o o s t - w e s t

N o v .  1 0 .  -  2 2 .  2 0 1 6
OPENING 1 - Nov. 10, 18:00

Guests:

Gong Dong/China - Sculpture
Jens J. Meyer/Germany - Textile objects
div. artists/Zimbabwe - Sculpture

presented by
Galerie Kunstbroeders, Amersfoort/NL
ARTLETstudio, Münster/D
Kunsthalle Schnake, Münster/D

N o v .  1 1 .  -  2 2 .  2 0 1 6
OPENING 2 - Nov. 11, 18:00

E n t r a n c e :  S u r i n a m e k a d e  3 0

2. Tineke Sips: 366 dagen - elke dag een collage - een facebook projekt   

1 .  Son ja  T ine s  -  a  s u r r e a l i s t i c  r e t r o s p e c t i v e  w i t h  g u e s t s

L o o d s  6  -  K N S M  l a a n  1 4 3  -  1 0 1 9  L B  A M S T E R D A M
o p e n :  d i - v r i j   1 4 : 0 0  -  2 0 : 0 0 ,  z a - z o  1 4 : 0 0  -  2 2 : 0 0
FINISSAGE - Nov. 20, 18:00 - beide tentoonstellingen



expositieagenda Stuur expositiegegevens en persberichten voor de KunstKrant van januari/februari 
uiterlijk 1 december naar het volgende adres: KunstKrant, Postbus 494, 9700 AL Groningen, 
of e-mail naar kunstkrant@live.nl

hengeLo
galerie oswin gesselli Kastanjelaan 6, T 06-12791140, open do-za 
13-17 en op afspr. Oswin Gesselli e.a.
heart gallery Drienerstr. 35, open wo-zo 13-17, do 13-21, za 10-17.

hoLten
nagelhoutzaal Kulturhus, Smidsbelt 6, open ma-vr 11-17, za 11-15. 
Collectie Nagelhout. T/m 31 dec De abstractie van het alledaagse, 
Dirk van Brink.

Kampen
gemeentelijke expositieruimte IJsselkade 33, T 038-3317417, open 
di-za 11-17. T/m 26 nov Kampen/Bourgignon, Henk Tichelaar, grafiek.
Koornmarktspoort IJsselkade 1, T 038-3317361, open di-za 11-17. 
T/m 24 dec Reinder Homan, grafiek.
stedelijk museum Oudestr. 133, T 038-3317361, di-za 10-17, zo 
13-17. T/m 13 nov Mynke Buskens, tekeningen.

LetteLe
het bouwhuis Cröddendijk 8, T 06-12624418, open za/zo 13-17. T/m 
20 nov Lichtgewicht, Daniëlle Broekhoven, Hanneke vd Werf, Falco 
Pols (ook in Bouwhuis Deventer).

nijVerdaL
de smidse Hoge Dijkje 4a, open ma-za 11-17, zo 12.30-17. 5 t/m 27 
nov Eigen oogst, amateurkunstenaars gem. Hellendoorn.

ootmarsum
galerie collect-art Gasthuisstr. 8, T 06-53677925, open do-zo 13-17 
en op afspr.
museum ootmarsum Kerkplein 16-17, T 0598-632675, open vr-zo 
13-17. T/m 31 dec Rein Pol. Permanent: Marius van Dokkum, 
schilderijen.

schaLKhaar
school van frieswijk Avergoorsedijk 2, T 0570-530115, za 13-17 en 
op afspr. T/m 18 nov Lies Kortenhorst, schilderijen. 20 nov t/m 20 
jan Op de huid, Frans Rentink, foto’s.

staphorst
galerie hein elferink Kastanjelaan 5, T 0522-242414, open do 14-18, 
vr/za 10-18 en op afspr. 6 nov t/m 17 dec Linda Karshan.
museum staphorst Gemeenteweg 67, T 0522-462526, wo, za 10-17. 
T/m 21 dec Marianne Dommisse, foto-impressie Staphorst 1959-1965. 
Sibylla Stegeman, schilderijen.

steenwijK
galerie steenwijk Meppelerweg 47, T 0521-5512486, open ma-vr 
13.30-17, za 10-12.30. T/m 12 nov Anja Mulder, Katja Berkenbosch, 
Leo Cahn.

wierden
galerie tolg’art Tolgaarde 6-8, T 0546-657589, open do/vr 13-17.30, 
za 10-16, ltst zo vd mnd 13-17. T/m 19 nov Antje Veldstra, Baukje 
Loos, Marjolein Terwindt, grafiek.

zwoLLe
galerie blauwdruck Grote Voort 5, open ma-vr 11-17. T/m 23 dec 
Identiteit, Daphne Riedijk, Remco Dikken e.a.
museum de fundatie Blijmarkt 20, T 0572-388188, open di-zo 11-17. 
T/m 15 jan Zie de mens – 100 jaar, 100 gezichten, Brancusi, Dumas, 
Picasso e.a. SlowBade, David Bade. Only the sky remains untouched, 
Claire Felicie, foto’s.
palet zwolle Stilobadstr. 9. 24 apr, zo 11-17 Kunstmarkt. 26/27 nov 
Open Atelierdagen.
stedelijk museum Melkmarkt 41, T 038-4214650, open di-zo 11-17. 
T/m 5 jan Microminiaturen, Mykola Syadristy. T/m 8 jan Leven met 
aandacht.

aLmere
corrosia Markt 43, T 036-5215929, open di-za 12-17. T/m 21 jan 
Selected by, Bente Wilms, Ruby-Jane Fu, Milena Naef e.a.
d.o. gallery Marktmeesterstr. 18, T 036-5247839, open wo-vr 10-18.
zoxx gallery Antiguastr. 27, T 036-5254981, open zie www.zoxx.
com. Internationale fotografie, thema Tijd & ontdekking.

dronten
abc-gebouw De Drieslag 30, T 0321-313661, open ma-vr 9-17. T/m 
11 nov Yvonne Alting, Hanneke Siemer e.a.

espeL
atelier annemiki bok Het Laantje 2, T 0527-615374. 3 t/m 13 nov 
dagl. 12-17 Open Atelierdagen, Annemiki Bok.
galerie de paardenstal Noordermiddenweg 2-1, T 0527-612654, 
do-za, 1e, 3e, 5e zo vd mnd 13.30-17. T/m 6 nov Magda Luttikhuizen, 
Judith Meulenberg. 10 nov t/m 1 jan (week 51 dicht) div. kunste-
naars. Beeldentuin open.

nageLe
museum nagele Ring 23, T 0527-653077, open do-zo 13-17. T/m 
27 nov Between yesterday and tomorrow, Nelleke Ponsteen, Adrie 
van Zalk e.a.

schoKLand
museum schokland Middelbuurt 3, T 0527-251396, vr-zo 11-17. 11 
nov t/m 2 apr Johan Hendrik van Mastenbroek, schilderijen.

apeLdoorn
coda museum Vosselmanstr. 299, T 055-5268400, open di-vr 10-
17.30, za 10-17, zo 13-17. T/m 8 jan Private confessions, sieraden, 
tekeningen. T/m 22 jan What remains, Hugo Tieleman, Ken’ichiro 
Taniguchi, Martine Feipel e.a. Kamer met Minotaurus, Manon Uphoff, 
installatie.
paleis het Loo Amersfoortseweg 7313, T 055-5772400, di-zo 10-17. 
T/m 5 feb Anna Paulowna, kleurrijke koningin.
studio28 Stationsstr. 28, open do/za 13-17.30, zo 13-17. T/m 17 
nov Buiten, 6 kunstenaars. 20 nov t/m 15 dec De jonge honden, 5 
kunstenaars, div. techn.

arnhem
div. locaties T/m 20 nov Living, giving, Biënnale Gelderland, div. 
kunstenaars.
museum arnhem Utrechtseweg 87, T 026-3775300, open di-zo 11-
17. T/m 4 dec Dick Ket, magisch tekenaar. T/m 15 jan Jeanne Oosting 
prijs, Kinke Kooi, Jo Baer. T/m 29 jan Millennials, Melanie Bonajo, 
Thomas Kuijpers e.a., nieuwe media.
Landgoed bronbeek Velperweg 147, open di-zo 10-17. T/m 12 
mrt Van KNIL-militair tot meester-architect, Charles en Richard 
Schoenmaker.
dudok Koningstr. 40, T 026-3511872. T/m 20 nov Hemelvaart, een 
hommage, Ben Joosten.
galerie in de Kerkstraat Kerkstr. 8, T 026-4429502, open do 14-
19.30, vr/za 12-17, 1e zo vd mnd 13-16. T/m 26 nov Het portret van 
een landschap, Ad Arma, Anneke Elhorst e.a.
galerie in de Kerkstraat Kerkstr. 8, open do 14-18, za 12-17, 1e zo 
vd mnd 13.30-16.30. T/m 26 nov Het portret van een landschap, div. 
kunstenaars.

barneVeLd
museum nairac Langstr. 13, T 0342-415666, open di-vr 11-17, za 
13-17. 4 nov t/m 4 feb Richar Long – Prenten.

berg en daL
afrika museum Postweg 6, T 024-6847272, open di-zo 10-17. 11 nov 
t/m 26 mrt Carnaval wereldwijd.

borcuLo
de weemhof Weemhof 5, T 0545-273775, open wo/do, zo 13.30-
16.30. T/m 12 nov Henk Lasche, schilderijen.

breedenbroeK
galerie 21 Terborgseweg 21, open za/zo 13.30-17.30. 19 nov t/m 
11 dec Arjan Janson, Marijke Corporaal, Dorian Temming.

doesburg
Lalique museum Gasthuisstr. 1, T 0313-471410, wo-vr 14-17, 1e 
zo vd mnd 12.30-17 en op afspr. T/m 18 juni Een nieuwe golf, Art 
Nouveau & Japonisme, Mesdag, Hokusai, Mankes e.a.

doorwerth
museum Veluwezoom Kasteel Doorwerth, Fonteinallee 2, di-zo 
11-17. T/m 29 jan Bezield landschap, Johannes Warnardus Bilders 
(1811-1890).

eLburg
museum elburg Jufferstr. 6-8, open di-za 11-17. T/m 25 feb Tour 
d’Europe – Langs ideaalsteden uit de late middeleeuwen.

epe
Kunsthuis KeK Beekstr. 5, open do-za, 2e zo vd mnd 14-17. T/m 
13 nov Leren vanuit de oudheid, div. kunstenaars BIK. Ithaka, div. 
kunstenaars KEK.
de ring gemeentehuis, Marktplein 1, open di-vr 10-12, 14-16. 3 nov 
t/m 6 jan 4 jaargetijden in 24 schilderijen, Anneke Boot.
Veluws museum Ledderweg 1, open di-vr 11-17, za 13.30-17. T/m 
24 dec Aandachtig bekeken, Pita Vreugdenhil, schilderijen.

gorsseL
museum more Hoofdstraat 28, T 0575-760300, open di-zo 10-17. 
T/m 15 jan Enchanted, Isabella Werkhoven, schilderijen. T/m 12 feb 
Op klare toon, Johan van Hell.

harderwijK
galerie arneri Smeepoortstr. 18, T 0341-416809, open ma-za 10-18. 
T/m 3 dec Kitty Korver, Rob Maris e.a., div. techn.

heumen
marishuis Looistr. 57, T 024-3580151, open wo 14-17, za/zo 13-17. 
T/m 11 dec Nijmeegse Exlibris, Jac Maris.

hummeLo
galerie de bisschop Broekstr. 13, T 06-51837889, open vr-zo 13-17. 
Permanent Mariëtte Schouten, beelden. T/m 27 nov Herbert Willems, 
schilderijen.

nijKerK
galerie polhus Spoorstr. 1a, T 033-2456986, open vr-zo 13.30-17. 13 
nov t/m Rob Jacobs, Roos Schuring e.a., div. techn.

nijmegen
museum het Valkhof Kelfkensbos 59, open di-vr 10-17 en za/zo 
11-17. T/m 5 mrt Gladiatoren, helden van het colosseum.

nunspeet
noord-Veluws museum Winckelweg 17a, open zo 13-17, di-za 10-17. 
T/m 15 jan Jan van Vuren in perspectief.

otterLo
Kröller-müller museum Houtkampweg 6, T 0318-591241, open di-zo 
10-17. T/m 13 nov Nature based. T/m 22 jan Jos Kruit. T/m 9 apr De 
vroege Van Gogh.

putten
Kunstkelder gemeentehuis, ing. Brinkstr., open di, do/vr 14-16.30, 
wo, za 10-12.30. T/m 12 nov Fina Buiter, Helen Ferdinand, Fernanda 
Hulman-Blijker.

ruurLo
Kulturhus  Nieuweweg 5, T 0573-451245, open ma-vr 9-17. 25 nov 
t/m 8 dec Kunst in de kinderschoenen ‘Jheronimus Bosch’. 12 dec 
t/m 26 jan Annette Olthof, schilderijen.

VeLp
art gallery o-68 Oranjestr. 68, 026-3639222, open di-vr 14-17. T/m 
27 nov Deseos del espiritu, Aracelly Scheper, Carel Lanters.

Vorden
galerie a quadraat Mosselseweg 12, 0575-556456/06-54397579, 
open vr-zo 13-17 en op afspr. T/m 11 dec Gertjan vd Stelt, Ellen 
Geerts, div. techn.
galerie de burgerij Zutphenseweg 11, T 06-51112390, open vr-zo 
13-17. 6 nov t/m 11 dec Landschap en abstractie, Rens Hoekstra, 
Esther vd Sluis, Joop Overkleeft.
galerie agnes raben Nieuwstad 20, T 0575-551647, open vr-ma 
11-17. T/m 20 nov Bernadette Beunk, Ron van Kints. 27 nov t/m 15 
jan Nicolas Dings, Han Klinkhamer e.a.

wageningen
museum de casteelse poort Bowlespark 1a, open di-vr 12-16, 
za/zo 13-17. T/m 4 dec Hennie Zuidam, Jenny Olde Monnikhof, div. 
techn.
beeldengalerij het depot Arboretumlaan 4, T 0317-467720, open 
do-zo 11-17. T/m 19 mrt Sprekende beelden – mythologie, verhalen 
en bibliotheken.
Villa hinkeloord Generaal Foulkesweg 64, do-zo 11-17. T/m 22 jan 
Jeroen Meijs. Permanent Eja Siepman vd Berg, beelden.
galerie wit Hamelakkerlaan 38, do-zo 13.30-17.30. T/m 13 nov 
Werk op papier, Kim Habers, Nicolas Sanchez e.a. 26 nov t/m 18 dec 
Lotte van Lieshout, Couzijn van Leeuwen.

warnsVeLd
warnshuus Dreiumme 43, open ma-vr 9-17. T/m 31 dec Annemarie 
Kluin, schilderijen, foto’s.

winterswijK
galerie atelier gerri grijsen Leeferdinklaan 2, open op afspr.
Villa mondriaan Zonnebrink 4, T 0543-515400, open di-zo (nov-feb 
za/zo) 11-17. T/m 26 feb Kunst van Komrij, Toorop, Willink, Verwey 
e.a.

zutphen
dat bolwerck Zaadmarkt 112, T 06-20437979, open do-zo 11-17. 3 
t/m 13 nov Ellen Korth, foto’s. 25 nov t/m 3 jan Wanneer het oog 
rust, Wouter Hooijmans, foto’s.

amerongen
il sogno Overstr. 22, open di-za 11-20, zo 11-18.

amersfoort
div. locaties T/m 16 nov 033Fotostad, Doorkijken, 60 fotografen.
galerie absoluut Kunstplein Cahen, Muurhuizen 104, T 06-36180133, 
open vr-zo 13-17. T/m 13 nov Water.
galerie absoluut Achter Davidshof 1, T 06-36180133, open dagl 
9-17. T/m 16 nov st. SMAAK.
galerie absoluut Weverssingel 37, open vr-zo 13-17. T/m 16 nov 
Gezien, Kedo Erné, Saskia Klok e.a. foto’s.
museum flehite Westsingel 50, T 033-2471100, open di-vr 11-17, 
za/zo 12-17. T/m 8 jan Rik Wouters. 29 okt t/m Ontwerpwedstrijd 
Belgenmonument.
galerie de ploegh De Flint, Coninckstr. 58, T 033-4750770. T/m 16 
nov Schuilplaats, Harry Dukker, Ron Jagers e.a., foto’s. T/m 20 nov 
Leeg, div. Ploegh-leden.
Kade Eemhuis, Eemplein 77, T 033-4225030. T/m 1 jan Self-fiction, 
David Altmed, Friedrich Kunath.
galerie Kunstbroeders Weverssingel 22, T 06-14133123, open 
do-zo 13-17 en op afspr. T/m 14 jan Yin & yang: vrouw en man, div. 
kunstenaars.
de Vensterbank Bergstr. 32, dagl 8-24 vanaf straat te zien. T/m 29 
jan Marjolijn vd Assem, tekeningen.

baarn
Kasteel groeneveld Groeneveld 2. T/m 27 nov Charlotte Dematons.

biLthoVen
arttraverse Gemeentehuis Jagtlust, Soestdijkseweg Zuid 173, T 
030-2288111, open ma-vr 8.30-17, di 8.30-19. T/m 8 nov Bert Keller, 
Willem Noyons. 13 nov t/m 10 jan Birgitta Sundstrom Jansdotter, 
Ludmilla vd Spoel, div. techn.
Kunst in de salon Soestdijkseweg Noord 472. 26/27 nov, za/zo 
12-17, Jantina Peperkamp, Inge van Elst-Moonen (schilderijen), Erwin 
Peeters (beelden).

bunniK
museum oud amelisweerd Koningslaan 9, o.a. Armando collectie. 
T/m 5 mrt Lodewijk Napoleon – tragisch heerser, o.a. Armando.

Leersum
Kunstgilde heuvelrug Kerkplein 10, open vr-zo 14-16.30. T/m 3 nov 
Jannie Boonstra, Jip Klimstra, Irene Olivier. 5 nov t/m 8 dec Rinke 
Fierinck, Frits Sloos.

soest
hazart Pimpelmees 3, T 035-6013150, open wo-vr 10-17, za 10-16. 
T/m 26 nov BeeldBepaald, 15 jaar Beeldhouwschool onder de Bogen, 
Amsterdam.
museum soest Steenhoffstr. 46 open za/zo 13.30-17. T/m 1 jan 
Maurice Heerdink, schilderijen.

utrecht
catharijneconvent Lange Nieuwstr. 38, open di-vr 10-17, za/zo 11-
17. T/m 8 jan Heilig schrift, Tanach – Bijbel – Koran.
centraal museum Nicolaaskerkhof 10, T 030-2362362, open di-zo 
11-17. T/m 27 nov Law & order, Jan Banning, foto’s. T/m 2 juli How 
the world occurs, Craigie Horsfield.

wijK bij duurstede
galerie mignon Peperstr. 52a, T 06-44671389, open za/zo 13.30-
17.30. nov: Hans Langbroek, Jeannie Hoovers. dec: Salman Ezzam-
moury, Jeannie Hoovers, div. techn.

ijsseLstein
museum ijsselstein Walkade 2-4, T 030-6886800, open wo-zo 13-17. 
T/m 20 nov KadIJ bij MIJ, ode aan IJsselsteinse kunst.

woerden
stadsmuseum Kerkplein 6, open di-za 10-17, zo 13-17. T/m 15 jan 
Jeugdvrienden, Leo Gestel vs Cornelis Vreedenburgh.

zeist
galerie Kortom Voorheuvel 48, T 06-54303725, open do-za 12-18 en 
op afspr. 10 dec t/m Wouter Stips, div. techn.
slot zeist Zinzendorflaan 1, T 030-6921704, open di-vr 11-17, za/zo 
13-17. T/m 30 dec Margot Homan, beelden.

aLKmaar
stedelijk museum Canadaplein 1, T 072-5489789, di-zo 10-17, vr 
10-19. T/m 22 jan Vleiend penseel, Caesar van Everdingen.

amsteLVeen
cobra museum Sandbergplein 1, T 020-5475050, open di-zo 11-17. 
T/m 7 jan Pierre Alechinsky.
museum jan van der togt Dorpsstr. 50, T 020-6415754, open di-zo 
11-17. T/m 8 jan 25 jaar Jan. De Schatkamer. Sam Francis & friends – 
Ting, Appel en Alechinsky.

amsterdam
div. locaties 8 nov, 19.00-02.00 Museumnacht. 24-27 nov Amster-
dam Art Weekend.
div. locaties centrum, 1 dec t/m 22 jan Amsterdam Light Festival, 
Mels Crouwel, Ben van Erkel e.a., lichtobjecten.
de appel Prins Hendrikkade 142, open di-zo 11-18. T/m 15 jan 
Incidental music.
galerie artacasa Kerkstr. 411, open do-za 13-18. T/m 5 dec Marc vd 
Zwet, Wil Kroon, schilderijen.
beeldend gesproken Hannie Dankbaarpassage 23, T 020-3090390, 
open di-vr 11-18, do 11-21, za 11-16. T/m 15 nov Face the Dutch, div. 
fotografen.
beurs van berlage Damrak 243. 27 t/m 30 dec This Art Fair, 120 
kunstenaars.
bijbels museum Herengracht 366-368, open di-zo 11-17. T/m 8 jan 
Gelijkenissen – close reading, close drawing.
galerie bmb Kerkstr. 129a, open wo-za 12.30-17.30. T/m 13 nov 
Prentenparade, 16 kunstenaars De Ploegh Amersfoort.
borzo Keizersgracht 516, T 020-6263303, open wo-za 13-17. T/m 19 
nov The monochromes, Bram Bogart.
rento brattinga galerie Lauriergracht 80, T 020-6241491, wo-za 
13-17.30. T/m 19 nov Anuli Croon, Bertjan Pot, div techn.
capital c vm Diamantbeurs, Weesperplein 4, open 19 t/m 27 nov vr-
zo 11-19, ma-do 12-18. Big art, monumentale kunstwerken, Gubbels, 
Van Bentem, Nassenstein e.a.
c&h art space 2de Kostverlorenkade 50, T 020-7530964, open wo-za 
13-18. T/m 19 nov Aljaz Celarc.
galerie franzis engels Nieuwevaart 200, T 020-6264487, open do-za 
13-18. 10 nov t/m 28 jan The electric acid color test, Ib Jorn.
foam fotografiemuseum, Keizersgracht 609, T 020-5516500, dagl 
10-18, do-vr 10-21. T/m 27 nov Dynastie Marubi, 100 jaar Albanese 
studiofotografie. T/m 7 dec Safe passage, Ai Weiwei. Night soil, 
Melanie Bonajo.
huize frankendael Middenweg 72, open zo 12-17. T/m 15 jan Col-
lectie Flip Bool, Veronica Hekking, div. fotografen.
Van gogh museum Paulus Potterstr. 7, T 020-5705200, open dagl. 
10-18, vr 10-22. T/m 27 nov Van Gogh inspireert Matisse, Kirchner, 
Kandinsky. T/m 29 jan Impressies van het landschap, Daubigny, 
Monet, Van Gogh.
grimm gallery Keizergracht 82 & Frans Halsstr. 26, open wo-za 12-
18. T/m 26 nov Jonathan Marshall.
galerie hamer Leliegracht 38, wo-za 14-17.30. T/m 31 dec Nieuwe 
ontmoetingen, Seth Prime, El Sirio, Henry Faust e.a.
studio george heidweiller Ruysdaelstr. 34. 29 okt t/m Verboden op 
Facebook!, Peter Klashorst, schilderijen.

Kunstroutes overijssel
open atelierroute Vechtdal
Ltst wknd aug, sept, za/zo 11-17. 19 locaties. www.
vechtdalkunst.nl

Kunststappen
1e zo vd mnd 13-17. Galeries en ateliers in Almelo en 
Wierden. Info: www.kunststappen.n

Gelderland

Kunstroutes flevoland
Kunst route Lelystad
Ltst zo vd mnd 14-17. Open ateliers kunst en kunstnijver-
heid. Info: www.kunstroutelelystad.com

Land art flevoland
DIY-route langs 6 land-art kunstwerken van o.a. Libeskind en 
Serra. www.schouwburgalmere.nl/landart

Kunstroutes gelderland
culturele zondag doesburg
1e zo vd mnd, 12-17. Culturele route langs ca. 25 locaties in 
Doesburg. www.culturelezondagdoesburg.nl

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

Utrecht

Kunstroutes utrecht
openKunstzondag ijsselstein
1e zo vd mnd 13-17. 3 open ateliers aan Walkade, IJs-
selstein. 

cultureel rondje wijk bij duurstede
1e zo vd mnd 13-17 alle galeries open in Wijk bij Duurstede.

Noord-Holland
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hermitage Amstel 51, T 020-5308755, open dagl. 10-17, wo 10-17. 
T/m 17 jan Cahtarina de Grootste.
joods historisch museum Nieuwe Amstelstr. 1, T 020-5310380, open 
dagl. 11-17. T/m 27 nov The power of pictures. T/m 8 jan De glorie 
van het joodse boek.
galerie roger Katwijk Lange Leidsedwarsstr. 198-200, T 020-
6373808, open wo-za 13-18, zo 13-17. T/m 12 nov Nomos, Anne-
mieke Alberts, schilderijen.
Kers gallery Lindengracht 148, open vr/za 12-17. 22 okt t/m The 
promise, Huber Huber, gem. techn.
Loods 6 KNSM-laan 143. 10 t/m 20 nov ZNOW, Sonja Tines, Gong 
Dong, Jens J. Meyer, div. Zimbabwaanse kunstenaars. Ingang Suriname-
kade 30: 11 t/m 22 nov 366 dagen, elke dag een collage, Tineke Sips.
galerie ron mandos Prinsengracht 282, open wo-za 12-18. T/m 7 
jan Looking voor Langston, Isaac Julien.
huis marseille Keizersgracht 399-401, T 020-5318980, open di-zo 11-
18. T/m 4 dec Shores like you, Scarlett Hooft Graafland, foto’s. Mario 
Cravo Neto, Rotimi Fani-Kayode e.a. 10 dec t/m 5 mrt Wat natuur 
betreft, Chrystel Lebas.
the merchant house Herengracht 254, T 020-8455955, open vr 12-
18 en op afspr. 11 nov t/m 25 feb Judit Reigl, div. techn.
moco museum Honthorststr. 20, open dagl. 10-18. T/m 31 dec Banksy.
morsink icon gallery Keizersgracht 454, T 06-22978444, open ma-za 
11-17. 22 nov t/m 3 dec Beleef ikonen!
nieuw dakota Ms. Van Riemsdijkweg 41b, open do/vr 11-18, za/
zo 12-18. T/m 13 nov Zuiver, div. Nederlandse en Surinaamse 
kunstenaars.
nieuwe Kerk Dam, T 020-6386909, open dagl. 10-17. T/m 5 feb 
Happy birthday Marilyn.
oude Kerk Oudekerksplein, de Wallen, open ma-za 10-18, zo 13-
17.30. 24 nov t/m 26 mrt Marinus Boezem, div. techn.
pakt Zeeburgerpad 53, open do-zo 14-18. T/m 6 nov, 20 nov t/m 18 
dec I can’t line in a living room, Thomas Swinkels. 
persmuseum Zeeburgerkade 10, T 020-6928810, open di-vr 10-17, 
zo 12-17. T/m 8 jan Zwarte Piet in de media.
eduard planting gallery Eerste Bloemdwarsstr. 2 links, T 020-
3206705, open wo-za 13-18. T/m 5 nov Jan Stel. 12 nov t/m 7 jan 
Withoos meets Withoos, Hans Withoos, foto’s.
rai Europaplein. 20 t/m 27 nov PAN Amsterdam, kunstbeurs met 
125 stands.
the ravestijn gallery Westerdoksdijk 603-a, T 020-5306000, open 
ma-vr 9-17, za 12-17. T/m 3 dec Becoming South Sudan, Alinka 
Echeverria, foto’s.
reflex Weteringschans 79a, T 020-6272832, open di-za 11-18. T/m 
15 nov Donald Baechler, schilderijen.
rembrandthuis Jodenbreestr. 4, T 020-5200400, open dagl. 10-17. 
T/m 8 jan In de ban van Hercules Segers, Rembrandt en de Modernen.
rijksmuseum Jan Luijkenstr. 1, open dagl. 9-18. T/m 23 dec No, 
Kimonos from Okura Collection. T/m 8 jan Animals in Brazil, Frans 
Post, schilderijen. Hercules Segers.
slewe gallery Kerkstr. 105a, open wo-za 13-18, 1e zo vd mnd 14-17. 
5 nov t/m 17 dec Callum Innes, Dan Walsh e.a.
smithdavidson gallery Tintorettostr. 3, open wo-za 10-18. 3 nov t/m 
28 dec Argentum, Marie Cécile Thijs, foto’s.
galerie stam Prinsengr. 356s, open wo-za 11-17. T/m 31 dec Op 
avontuur met kapitein Krijn, gebroeders Stam.
stedelijk museum Museumplein 10, T 020-5732911, dagl 10-18, vr 
10-22. T/m 27 nov Magali Reus, beelden. 27 nov t/m 5 feb Manic/
love, Jordan Wolfson. T/m 5 mrt Machinespektakel, Jean Tinguely.
tropenmuseum Linnaeusstr 2, T 020-5688200, open di-zo 10-17. 
T/m jan De Boeddha, van levensverhaal tot inspiratiebron.
zuiveringshal westergasfabriek Pazzanistr. 37. 25 t/m 27 nov, vr-zo 
12-18, Meesterlijk, design, toegepaste kunst, food event.

badhoeVedorp
galerie Kunst 2001 Dorpshuis, Snelliuslaan 35, open vr-zo 13-17. 
T/m 20 nov 30 jaar galerie Kunst 2001. 25 nov t/m 18 dec Betaal-
bare kunst 2016, div. kunstenaars.

bergen
museum Kranenburgh Hoflaan 26, T 072-5898927, open di-zo 11-17. 
T/m 26 nov Overmacht, Armando in Bergen.

bussum
arte temporale Nieuwe Brink 139-141, open vr 13-17, za 11-17. T/m 
20 nov Contrast, div. kunstenaars, div. techn.

haarLem
de hallen Grote Markt 16, T 023-5115775, di-za 11-17, zo 12-17. T/m 
8 jan Van hot naar her, Marcel Ruijters, strips.
frans hals museum Groot Heiligland 62, T 023-5115775, di-za 11-17, 
zo 12-17. T/m 11 dec Nieuw & oud, Gavin Wade. 12 nov t/m 12 feb 
Hollandse Meesters uit Boedapest.
Kunstcentrum haarlem Gedempte Oude Gracht 117-121, open 
di-za 11-17. T/m 26 nov Jaap Ploos van Amstel & Jan van der Kooi, 
meesters van de tekenkunst.
museum haarlem Groot Heiligland 47, di-za 11-17, zo/ma 12-17. 
T/m 31 dec Kunstlijn Haarlem. 5 nov t/m 8 jan Dik Box.
nieuwe Vide Minckelersweg 6, open do-zo 12-17. T/m 13 nov Den-
nis de Bel, Natasha Taylor, Raluca Croitoru e.a.
teylers museum Spaarne 16, T 023-5160960, open di-za 10-17, zo 
12-17. T/m 8 jan Jan Weissenbruch. Bloemenpracht.

hoofddorp
galerie happy art Graftermeerstr. 20, open do-za 12-17. Pop it up, 
James Rizzi, Keith Harring, Burton Morris e.a.

hoorn
westfries museum Roode Steen 1, open di-vr 11-17, za/zo 13-17. 
T/m 13 nov 5 gestolen schilderijen terug. T/m 5 dec Jan Albertsz 
Rotius, meesterschilder van Hoorn.

Laren
singer museum Oude Drift 1, T 035-5393939, open di-zo 11-17. T/m 
8 jan Schoonheid te koop, Kunsthandel Frans Buffa & zonen.

naarden
comenius museum Kloosterstr. 33, T 035-6943045, open di-zo 12-17. 
T/m 22 jan Wereld beeld, Marcel Bastiaans, Elganan Jelsma, Diklah 
Zoh e.a.
galerie pouloeuff Turfpoortstr. 35a, vr/za 11-17, zo 12-17. T/m 6 
nov, 30x30, Rosanne Boers, Jason Page e.a. 11 nov t/m 8 jan “”, 
Roosmarijn Broersen, Thijs Rijkers e.a.

purmerend
museum waterland Kaasmarkt 16, open wo-zo 12-17. T/m 27 nov 
Linda Arts, Eric Jan vd Geer, Carola Rombouts e.a., grafiek.

Vijfhuizen
Kunstfort Fortwachter 1, T 023-5589013, open vr-zo 13-17. T/m 11 
dec Nagekomen oorlogsberichten, Luuk Wilmering.

wijK aan zee
Kop van waz Voorstr. 12, open vr-zo 13-17. T/m 1 jan Allerzielen, 
Frans Duin, Saskia Keyer e.a.

zaandam
zaansgroen Zeemansstr. 54, open za/zo 13-17. 19/20 nov De koning 
van de linosnede, Frank vn Heeswijk. 26/27 nov De Zaanse Jopie 
Huisman, Jan Kwast, schilderijen. 10/11 dec Jack de Nijs, foto’s.

zandVoort
zandvoorts museum Swaluëstr. 1, wo-zo 13-17. T/m 13 nov Heden-
daags realisme. T/m 31 dec Anne Frank in Zandvoort.

deLft
38cc Hooikade 13, open wo-zo 13-17. T/m 20 nov What next, picture 
tomorrow, Adrian Paci, Daya Cahen e.a.
galerie terra Nieuwstr. 7, wo-vr 11-18, za 11-17, 1e zo vd mnd 13-
17. 5 nov t/m 3 dec Karin Bablok, Michael Cleff, keramiek.
museum het prinsenhof Sint Agathaplein 1, T 015-2602358, di-zo 
11-17. 18 nov t/m 5 mrt Strandbeesten, Theo Jansen.

den haag
galerie 44 Molenstr. 44, open wo, vr 13.30-17, za 13-17. T/m 23 nov 
Doortje van Ginneken, schilderijen.
museum beelden aan zee Harteveltstr. 1, open di-zo 11-17. T/m 
11 dec Frits van Hall. T/m 5 feb Mountain, Anish Kapoor. T/m 12 feb 
Hieke Luik. T/m 5 mrt Picasso aan Zee.
museum bredius Lange Vijverberg 14, open di-zo 11-17. 3 dec t/m 5 
mrt Linking pieces, Hendrik Aerts (1570-1603).
gem/fotomuseum Stadhouderslaan 43, T 070-3381133/44, open 
di-zo 12-18. 17 dec t/m Werner Bischof, Lara Gasprotto, foto’s. Sol 
KeWitt, Esther Tielemans, Rana Begum e.a.
gemeentemuseum Stadhouderslaan 41, T 070-3381111, open di-zo 
10-17. T/m 22 jan Sculptuur in de 20ste eeuw, Rodin, Moore, Bour-
geois e.a. Verfstructuren, Tomas Rajlich. 26 nov t/m 26 mrt To Audrey 
with love, Hubert de Givenchy.
haagse Kunstkring Denneweg 64, open wo-za 11-17, zo 13-17. 5 
t/m 27 nov Op drift, div. leden Haagse Kunstkring. 2 t/m 27 nov 
Beeldcitaten en gedichtenflarden, Gerrie Brust Bijmolt.
heden kunstuitleen, Denneweg 14a, T 070-3465337, wo-za, 1e zo vd 
mnd 12-17 en op afspr. T/m 10 dec Micha Patiniott.
galerie helder Tasmanstr. 188, T 070-3466309, open do/vr 12-17, 
za/zo 13-17. 5 nov t/m 11 dec Frank vd Salm, Studio Rolf.fr.
Livingstone gallery Anna Paulownastr 70 A/B, T 070-3609428, 
wo-za, ltst zo vd mnd 12-17. 6 nov t/m 7 jan Klaas Gubbels, Roger 
Wardin, Nadja Schöllhammer, div. techn.
mauritshuis Korte Vijverberg 8, T 070-3023456, open di-za 9-17, zo 
11-17. T/m 8 jan Hollanders in huis, Vermeer en tijdgenoten uit Britse 
Royal Collection,
museon Stadhouderslaan 37, open di-zo 11-17. T/m 8 jan De iconen 
van National Geographic, 10 fotografen. T/m 5 mrt Illusions – magie 
of wetenschap?
nationaal archief Prins Willem-Alexanderhof 20, open di 10-21, 
wo-vr 10-17, za/zo 11-17. T/m 8 jan Onderweg, Ed vd Elsken, Henri 
Cartier-Bresson, Robert Capa e.a., foto’s.
nest De Constant Rebecqueplein 20b, 070-365-3186, open do-zo 
13-17. 12 nov t/m 22 jan Games people play.
panorama mesdag Zeestr. 65, open ma-za 10-17, zo 12-17. T/m 26 
mrt Kidd & the city, Jeremy Kidd, foto’s.
pulchri studio Lange Voorhout 15, open di-zo 11-17. T/m 16 nov 
Barbara Perquin & Tanja Hoff, Wim Jonkman, Cesar vd Molen. T/m 20 
nov Hollandse Aquarellistenkring.
galerie ramakers Toussaintkade 51, T 070-3634308, open wo-za 
12-17, zo 13-17. T/m 13 nov Tomas Rajlich, schilderijen.
stadhuis Atrium, Spui 70. T/m 26 nov Ik sterf, dus ik ben, Yang 
ZhenZhong e.a.
galerij prins willem V Buitenhof 33, open di-zo 12-17. T/m 18 dec 
Ecce homo, Andrea Mantegna, schilderij.

dordrecht
dordrechts museum Museumstr. 40, T 078-7708708, di-zo 11-17. 
T/m 8 jan Gerard Verdijk, retrospectief. T/m 28 apr Het oudste goud 
van de wereld, schatten uit Varna.
Kunstgalerij europ’art Grotekerksbuurt 8, open za, 1e zo vd mnd 
12-17. T/m 1 jan Bohdan Bladowski, schilderijen.
hof van holland Hof 6, open di-zo 11-17. T/m apr 2017 Feesten voor 
de vrijheid, prenten collectie Simon van Gijn.
Kunst&Vorm Gravenstr. 31, T 06-50898654, open do-zo 12-17. 4 nov 
t/m 4 dec Janna Spil, gem. techn.
patriciërshuis Wolwevershaven 9, open wo-zo 13-17. T/m 30 apr 
Cornelis & Hendrik Kuipers en hun Dordtse tijdgenoten.

gorinchem
gorcums museum Grote Markt 17, T 0183-632821, open di-za 10-17, 
zo 13-17. T/m 19 mrt Seventies, music-fashion-design.

gouda
Galerie Digillusie Raam 32, open wo-vr 10-17. T/m 23 dec Emoties, 
Jack Beauregard Frederiksz, schilderijen.
firma Van drie Achter de Kerk 13, open di-zo 12-17. T/m 20 nov 
Landschapsobjecten, Johan Sietzema. 22 nov t/m 15 dec Thea Mon-

temann, Matthé van Oostrom. 16 dec 12-22, 17-28 dec 17-21, beh 19, 
25/12 Licht Kunst Gouda, Lof der Lichtheid, 22 kunstenaars.
jeruzalemkapel Jeruzalemstr. 11. 16 dec 12-22, 17-28 dec 17-21, beh 
19, 25/12. Licht Kunst Gouda, Lof der Lichtheid, 22 kunstenaars.
Kunstuitleen Blekerssingel 40, open wo-vr 13-17, do 13-18, za 11-
15. 5 nov t/m 31 dec Ruben van Veen, schilderijen.
museum gouda Achter de kerk 14, di-zo 11-17. T/m 31 dec Sub-
jectief, Mondriaan, Mostert, Xue, Constant e.a. T/m 29 jan Oog voor 
detail, Courbet, Tholen, Bonvin e.a.
vm weeshuis Spieringstr. 1-3. 16 dec 12-22, 17-28 dec 17-21, beh 19, 
25/12. Licht Kunst Gouda, Lof der Lichtheid, 22 kunstenaars.

hardinxVeLd-giessendam
museum de Koperen Knop Binnendams 6, T 0184-611366, di-vr 13-
17, za 11-17. 5 nov t/m 7 jan Licht in de donkere dagen voor Kerstmis.

KatwijK
dunaatelier Boulevard 73, T 06-17210202, open vr-zo 14-17. T/m 6 
nov Kunst zonder naam, div. kunstenaars. 26 nov t/m 5 feb Retros-
pectief, Gerard Brouwer, beelden.
Katwijks museum Voorstr. 46, T 071-4013047, di-za 10-17. T/m 12 
nov De zonnige Haagse School, BJ Blommers.

Leerdam
nationaal glasmuseum Lingedijk 28-30, open di-za 10-17, zo 12-17. 
T/m 12 mrt Optic!, Hans van Bentem e.a.

Leiden
Van de Leur Breestr. 117, open zo/ma 10-18, di-za 10-22. T/m 9 dec 
Piet Wiegman, Willem Overtoom.
rijksmuseum van oudheden Rapenburg 28, T 071-5163163, di-zo 
10-17. 18 nov t/m 17 apr Koninginnen van de Nijl.
rijksmuseum Volkenkunde Steenstraat 1, di-zo 10-17. T/m 8 jan 
Vroege fotografie uit China. De bedevaart naar Mekka.
sieboldhuis Rapenburg 19, T 071-5125539, open di-zo 10-17. T/m 
27 nov Takeda Hideo, Debora Makkus. T/m 11 dec Japan & The 
Netherlands, foto’s. 9 dec t/m 5 mrt Kunisada, koele geisha’s en 
gepassioneerde acteurs.

Lisse
Kunstgalerie Kompaen Oranjelaan 124, T 06-46366233, open za 11-17, 
wo 9.30-17.30 en op afspr. 26 dec t/m 28 jan Ed van Heck – fine artist.
museum de zwarte tulp Grachtweg 2a, di-zo 13-17. T/m 30 jan, 
Botanische tekenaressen: vrouwen in mannenberoep.

maassLuis
museum maassluis Zuiddijk 16, T 010-5913813, open di-zo 14-17. 
T/m 4 dec Stillevens uit het depot.

noordwijK
rV galerie Van Limburg Stirumstr. 17, T 06-24954772, open wo-za 
13.30-17. T/m 30 nov Jenny Buikhuizen e.a.

rotterdam
ahoy Zuidplein, Ahoyweg 10. 12/13 nov, za/zo 11-17. Nationale 
Kunstdagen, 200 kunstenaars.
arminius Museumpark 3. 19 nov, za 20-03.00 Winterwolven, 
performance-festival.
artattack Aelbrechtskolk 25 c, open za/zo 13-17. T/m 15 nov 
Fashion Art Photography, 11 fotografen.
boijmans van beuningen Museumpark 18-20, T 010-4419400, open 
di-zo 11-17. T/m 8 jan Three eyes - five Chinese designers. T/m 15 
jan De goddelijke renaissance, Fra Bartolommeo.
chabot museum Museumpark 11, di-vr 11-16.30, za 11-17, zo 12-17. 
T/m 19 feb Bauhaus Dessau – Branding Rotterdam.
dock gallery Veerhaven 4, open wo-vr 13-19, za/zo 12-18. T/m 20 
nov MeCre, Gaby Wormann.
de Kiefhoek Hendrik Idoplein 2. T/m 19 feb Simultaan Modernisme.
Kunsthal Museumpark, Westzeedijk 341, T 010-4400301, open di-za 
10-17, zo 11-17. T/m 4 dec Kwakzalvers & tandentrekkers. Alzheimer 
in beeld, Peter Granser. T/m 15 jan Making Africa. T/m 12 feb A 
different vision on fashion photography, Peter Lindbergh.
huis sonneveld Jongkindstr. 12, open di-za 10-17, zo 11-17. T/m 19 
feb Simultaan Modernisme.
tent Witte de Withstr. 50, di-zo 11-18. T/m 4 dec Navigating the 
imaginary, Anouk Griffioen, houtskool. Esma Yigitoblu. 15 dec t/m 12 
feb nominaties Dolf Henkes prijs.
Van nelle fabriek Van Nelleweg 1, open di-vr 11-16.30, za 11-17, zo 
12-17. T/m 19 feb Simultaan Modernisme
wereldmuseum Willemskade 25, T 010-2707172, open di-zo 10.30-
17.30. T/m 8 jan Afrika 010, Meschac Gaba e.a.

rijswijK
museum rijswijk Herenstr. 67, open di-zo 11-17. T/m 2 apr 
Crowned, Royal designs (ook in Zilvermuseum Schoonhoven).

scheVeningen
gallery bell’arte at the Kurhaus, Gevers Deynootplein 30. T/m 27 
nov Moules frites, Guy Olivier, schilderijen.

schiedam
de Ketelfactory Hoofdstr. 125, open vr-zo 13-17. T/m 8 jan Is there 
life after lifestyle, Sharon Houkema.
stedelijk museum Hoogstr. 112, T 010-2463666, open di-zo 10-17. 
T/m 22 jan 10 jaar Volkskrant BK Prijs. 5 nov t/m 12 feb Matchmaker, 
Geert Mul, 25 jaar mediakunst.

schoonhoVen
nederlands zilvermuseum Kazerneplein 4, di-za 11-17, zo 12-17. 
T/m 2 apr Crowned, Royal designs (ook in Museum Rijswijk).

Voorburg
galerie artibrak Herenstr. 44, wo-zo 13-17, za 11-17. 9 t/m 27 nov 
Keramiek, Vera Zegman e.a. 30 nov t/m 24 dec Winterfair.
museum swaensteyn Herenstr. 101, open wo-zo 13-17. T/m 4 dec 
Herman Bogman, Haags aquarellist.

waddinxVeen
Kunstzicht Tussenzicht 3, T 06-21851053, open do/vr 13-17, za 11-
17. T/m 19 nov Pieter Verkaik, Jacky de Lima e.a.

wassenaar
museum Voorlinden Buurtweg 90, open dagl 11-17. T/m 8 jan 
Ellsworth Kelly. Full Moon, Sluijters, Borremans, Hirst e.a.

axeL
museum het warenhuis Markt 2, open wo-za 11-17. T/m 14 jan 
Wisselstromen, AaquaArt, Anne Mannaerts, Frans Kegels e.a.

burgh-haamstede
bewaerschole Weststr. 18, open vr-zo 14-17. T/m 13 nov Dagboek 
van een Poolreiziger, Esther Kokmeijer, foto’s.

KapeLLe
bas+mar de jager Kerkplein 57, di-vr 9-18, za 9-17. T/m 26 nov Jan 
van Lokhorst (schilderijen), Ellen Pattenier (keramiek).

middeLburg
cbK zeeland Balans 17, T 0118-611443, open ma-vr 9-17, 1e zo vd 
mnd 13-17. T/m 18 nov Dubbelganger, Bob Pingen, schilderijen. 1 
dec t/m 20 jan DNA ZLD.
de Vleeshal Markt en Zusterstr. 7, T 0118-652000, wo-vr 13-17, za/
zo 11-17. T/m 11 dec Amanda Ross-Ho, beelden. 17 dec t/m 1 jan 
dagl 13-17 Zeeuwse Kunst Kring.
zeeuws museum Abdij 3-4, T 0118-653000, open di-zo 11-17. 19 nov 
t/m 29 okt 2017 Uyt eygen ervarentheyd, de wondere insectenwe-
reld van Johannes Goedaert.

ouwerKerK
watersnoodmuseum Weg vd Buitenlandse Pers 5, open di-zo 13-17. 
T/m 30 nov Design on disaster, Gerard Jasperse.

Veere
museum Veere Stadhuis, Kaai 25-27, open dagl. 10-17. T/m 4 
dec Jan Haas, div. techn. T/m Drie generaties fotografen, Ilse Bing, 
Leonard den Beer Portugael, Ilona Kamps.

asten
museum Klok & peel Ostaderstr. 23, open di-vr 9, do-17, za/zo 13-
17. T/m 21 dec Rondom de Tuin der Lusten, Jeff Rottiers.

bergen op zoom
markiezenhof Steenbergsestr. 8, T 0164-277077, open di-zo 11-17. 
T/m 31 dec Grafiek zonder grenzen, 10 jonge grafici.

breda
moti Boschstr. 22, T 076-5299900, open di-zo 10-17. T/m 31 dec 
Nieuwe lusten.

deurne
de wieger Oude Liesselsweg 29, T 0493-322930, open di-zo 12-17. 
T/m 15 jan Een vriendschap, Zadkine en Wiegersma.

eindhoVen
Van abbemuseum Bilderdijklaan 10, T 040-2381000, open di-zo 11-
17. T/m 6 jan Eva Olthof. T/m 22 jan Magic centre, Ade Darmawan. 
T/m 30 apr Van wie is de straat?

Kunstroutes noord-holland
Kunsteilanden amsterdam
2e zo vd mnd, 12-17. 14 ateliers en galeries op Westelijke 
eilanden (o.a. Prinseneiland, Haarlemmerbuurt). 
www.kunsteilandenamsterdam.nl

west wednesdays, amsterdam
2de wo vd mnd 18-21. Diverse activiteiten in verschillende 
kunstinstellingen in Amsterdam West/Hallenkwartier; start 
puntWG, WG-plein t/o 80. www.westwednesdays.com

Zeeland
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Ook kunt u genieten van 
realistische stillevens van 
onder andere Kees Blom.

Galerie Molen van Orden is in het bezit van een fraaie 
collectie schilderijen uit de Haagse school. 

o.a Louis Apol, Willem Roelofs, J.W Bilders, J.H.L de Haas

Altijd meer dan honderd werken te bekijken in een prettige ambiance

Kees Blom
Pruimen
Olieverf op paneel 35 x 45 cm

Galerie Molen van Orden 
Schumanpark 131
7336 AS Apeldoorn
www.molenvanorden.nl

molenvanorden@gmail.com
0644881912
1e verdieping, geen lift

GALERIE MOLEN VAN ORDEN

BOX I

OF-THE-

30 kunstenaars tonen recente werken
schilderijen, installaties, sculpturen
1e editie van de jubileumexpositie

HazArt  kunststichting
Pimpelmees 3 - 3766  AX Soest
www.hazart.nl - T 035 6013150

E hazart@planet.nl

openingstijden: wo- vr 10-17 uur
 za 10-16 uur

met steun van de Hazelaar ART SUPPLIES SOEST

H A Z

A R 
T

k u n s t s t i c h t i n g
a r t f o u n d a t i o n

25 JAAR HAZART

11 december t/m 28 januari 2017

St. Walburgstraat 1  -  9712 HX  Groningen  -  050 312 29 53
Kijk voor meer informatie op:  www.pictura-groningen.nl

23 oktober t/m 4 december 2016

de deelnemende kunstenaars zijn: 

Wim Jonkman / Jittie Wildeman

Geert de Koning / Joep Hommerson

Sietske Bosma / Margherita Pianarosa

Martin Horneman / Elise Madderom

Aldrik Salverda / Jan Erik Wedholm

Kristi Neider / Marius Langerak

Koen de Graaf / Ton de Vreede

Esther van Dijk / Dianne Bakker

Sijmon Terpstra / Evelien Bernabela

Anna Mulder / Ineke van Adrichem

Jan Henkel / Gwendolyn van Essen

Maya Vlaanderen / Antje Veldstra 

Marjatta Ranta-Iso / Alex Kalverboer

M
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gron
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grafiek

Bij inlevering van deze strook ingevuld met uw e-mailadres, bezoekt u met 2 personen voor € 20,- 
het Kunst & Antiek Weekend (maximaal 2 personen en niet geldig in combinatie met andere acties).

E-mail:

✃

25-29 januari 2017

GROTE KERK
NAARDEN-VESTING
www.kunstenantiekweekend.nl

2 VOOR € 20,- NAAR HET KUNST & ANTIEK WEEKEND

NAARDEN PAKT UIT! 
20 JAAR KUNST & ANTIEK WEEKEND

Reinder Homan  |  Etsen

Sofie Hupkens  |  Bronzen beelden

Gaestwei 14  |  Bakhuizen  |  0514 581 312  |  06 1302 0602  |  www.reinderhoman.com  |  www.sofiehupkens.nl

Zaterdag  |  Zondag  |  12:00 tot 17:00 uur  |  en op afspraak

 Homan-Hupkens in Prent en Beeld
Prenten van 1600 tot heden

 Regelmatig een expositie met een ander thema
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Ed van Heck 

Fine Artist 

 

Expositie 26 december t/m 28 januari 

Oranjelaan 124, 2161 KH Lisse 

www.kompaen-lisse.nl 

 

November Kunstmaand Ameland

Barbara Broekman, ‘On Victorian and Oriental Women’, nr 6 Lewis (detail), 262 x 130 cm
denim beschilderd met borduurwerk, 2008. Foto: Gert Jan v Rooij

� e Nordic Art Connection
85 kunstenaars uit Nederland, Duitsland en Scandinavie exposeren 

op 40 locaties over het gehele eiland. Zowel binnen als buiten.
Naast exposities zijn er workshops, rondleidingen

en avondvoorstellingen

WWW.KUNSTMAANDAMELAND.COM 
Tel: 0519-546561



expositieagenda Stuur expositiegegevens en persberichten voor de KunstKrant van januari/februari 
uiterlijk 1 december naar het volgende adres: KunstKrant, Postbus 494, 9700 AL Groningen, 
of e-mail naar kunstkrant@live.nl

philips museum Emmasingel 31, open di-zo 11-17. T/m 30 apr Space 
Age Design - sixties en seventies.

geLdrop
de ruimte Molenstr. 2, T 06-33023129, open vr/za 14-17, zo 12-17. 
T/m 4 dec Ellen Beljaars, Ruben Olislagers e.a. 9 dec t/m 29 jan Rob 
Roag, Gonneke Verschoor e.a.

heeze
galerie des beaux arts Jan Deckersstr. 45, open wo-za 11-17, zo 
13-17. T/m 27 nov Eugene Peters, Sam Brown e.a.

heLmond
gemeentemuseum Kasteelplein 1, di-vr 10-17, za/zo 13-17. T/m 12 
feb Yinka Shonibare MBE. T/m 12 mrt Un à un, Vlisco.

‘s hertogenbosch
dutch art & design salon Lange Putstr. 10, T 06-22593817, open 
di-za, 1e zo vd mnd 13-17. T/m 19 nov De verrassing, Eduard Linders, 
Anne Tolsma e.a.
noordbrabants museum Verwersstr. 41, di-vr 10-17, za/zo 12-17. 
T/m 8 jan Claire Morgan. T/m 29 jan De zeven hoofdzonden, Gurt 
Swanenberg, Pieter Bruegel.
museum slager Choorstr. 8, T 073-6133216, open di-zo 13.30-17.30. 
T/m 22 jan Dagelijks brood, Giovanni Dalessi.
Kunstlocatie würth Het Sterrenbeeld 35, open zo-vr 11-17. T/m 29 
jan Waanzin en werkelijkheid, div. kunstenaars.

oirschot
metzemaekers  De Moriaan 9, T 0499-848026, open za/zo 13-17 en 
op afspr. T/m 20 nov Ron Rooymans, schilderijen.

oisterwijK
gallery Van dun De Lind 39, open 25-27 nov, vr 11-21, za/zo 11-19, 
Het Juweel Oisterwijk, juwelenbeurs.

oss
museum jan cunen Molenstr. 65, T 0412-629328, open di-zo 11-17. 
T/m 29 jan Van Armando tot Tajiri.

tiLburg
de pont Wilhelminapark 1, T 013-5438300, open di-zo 11-17. T/m 8 
jan Hester Oerlemans & René Daniëls. T/m 29 jan David Claerbout, 
video-installaties. T/m 26 feb I’ll close my eyes, Callum Innes, 
schilderijen.
textielmuseum Goirkestr. 96, open di-vr 10-17, za/zo 12-17. T/m 
20 nov Van Warhol tot Westwood. T/m 12 mrt Switch, Dutch design 
on the move. 3 dec t/m 28 mei Rafelranden van schoonheid, Tanja 
Smeets, Bart Hess e.a.

uden
Kunststation Prior van Milstr. 14, open vr-zo 13-17. T/m 20 nov Neel 
van Eupen, Henny Barten. 27 dec 20.00 u. Kunstveiling (kijkdagen 
22-24, 26 dec).
museum voor religieuze Kunst Veghelsedijk 25, T 0413-263431. 
T/m 18 dec Sferen, Marc Mulders.

VaLKenswaard
steendrukmuseum Oranje Nassaustr. 8, di-zo 13-17. T/m 27 nov 
Aart van Dobbenburgh, een vergeten meester-lithograaf.

VeLdhoVen
museum ’t oude slot Hemelrijken 6, open wo-zo 13-17. T/m 16 dec 
Little paradox, Studio Giftig, graffi ti.

woudrichem
galerie mikst media Kerkstraat 50, open vr/za 13.30-17. T/m 11 dec 
Een duik in de papieren, Johanna van Roode.

zundert
Van gogh huis Markt 26-27, open wo-vr 10-17, za/zo 12-17. T/m 31 
dec Koen Vermeule, Joris Geurts.

aijen
galerie pictura Aijenseweg 16b, T 0485-341970, di-za 14-17. T/m 
13 nov Willi Kissmer, Brita Seifert e.a. 20 nov t/m 21 jan 20-jarig 
jubileum, Meg den Hartog, Romee Kanis e.a.

heerLen
schunck Glaspaleis, Bongerd 18, T 045-5772200, di-zo 11-17. T/m 27 
nov Spielerei, kunst om mee te spelen. T/m 29 jan Als het zieltje erin 
zit, Aad de Haas, div. techn.

maastricht
bonnefantenmuseum Avenue Céramique 250, open di-zo 11-17. 
T/m 27 nov Gerlach en Koop. T/m 3 apr Ton Boeljouwer. T/m 1 mei 
Cai Guo-Qiang, schilderijen. 25 nov t/m 11 juni Aura, Hao Liang.
marres Capucijnenstr. 98, open wo-zo 12-19. T/m 27 nov The 
measure of our traveling feet, Francis Alys, Shilpa Gupta e.a.

roermond
cuypershuis Pierre Cuypersstr. 1, open di-zo 11-16.30. T/m 26 mrt 
Cuypers’ glasnegatieven.

roggeL/LuedaL
gallery roscamputs Mortel 3, open zo 14-17 en za 10 dec. T/m 11 
dec Désirée van Doorne-Selker, Henny Joris e.a.

tegeLen
tiendschuur Kasteellaan 8, T 077-3260213, di-za 14-17, zo 11-17. 
T/m 15 jan Dutch Design, topontwerpen in keramiek.

VaLKenburg
museum Land van Valkenburg Grotestr. 31, T 043-6016394, open 
di-vr 11-17, za/zo 13-17. T/m 6 nov Harrie Geelen. T/m 13 nov Sjef 
Hutschemakers en vrienden.

VenLo
museum Van bommel Van dam Deken Van Oppensingel 6, open 
di-zo 11-17. T/m 31 dec Van Bommel van Dam prijs.

bonn
bundeskunsthalle Friedrich Ebert Allee 4, T +49-228-9171200, open 
di/wo 10-21, do-zo 10-19. T/m 22 jan De Rijn – Europese rivierbio-
grafi e. T/m 12 mrt Touchdown.
Kunstverein Hochstadenring 22, open di-zo 11-17, do 11-19. T/m 13 
nov Wim T. Schippers, retrospectief.
Landesmuseum Colmantstr. 14-16, open di-zo 11-18, za 13-18. T/m 
22 jan Eva’s beautycase. De Rijn en de fotografi e 2016-1853. 26 nov 
t/m 26 mrt Zero ist gut für Dich – Mack, Piene, Uecker.

bremen
Kunsthalle Am Wall 207, di 10-21, zo 10-17. T/m 1 jan Seeing with 
the inner eye, Rembrandt, Picasso e.a. T/m 26 feb Van vrije tijd tot 
moderne sport, Max Liebermann.
weserburg museum Teerhof 20, open di-vr 11-18, do 11-20, za/zo 
11-18. T/m 26 feb Mir ist das Leben lieber, Gerhard Richter, Carolein 
Smit, Anselm Kiefer e.a.

dÜsseLdorf
Kunstpalast Ehrenhof 4-5, open di-zo 11-18, do 11-21. T/m 22 jan 
Achter het gordijn – verhullen en onthullen sinds de Renaissance, van 
Titiaan tot Christo.

emden
Kunsthalle Hinter d Rahmen 13, di 10-20, wo-vr 10-17, za/zo 11-18. 
T/m 22 jan Nikolai Astrup: Norwegen, eine Entdekkung.

hÖrsteL
Kloster gravenhorst Klosterstr. 10, di-za 14-18, zo 11-18. T/m 20 nov 
Kunst in de regio, Suna Kim, René Völker e.a.

KLeVe
bc Koekkoek-haus Koekkoekplatz 1, open di-za 14-17, zo 11-17. 6 
nov t/m 29 jan 500 jaar kunstgeschiedenis, Collectie Wörner, Nolde, 
Kollwitz, Marcks e.a.
museum Kurhaus Tiergartenstr. 41, open di-zo 11-17. T/m 29 jan 500 
jaar kunstgeschiedenis, Collectie Wörner.

mÜnster
LwL-Landesmuseum Domplatz 10, open di-zo 10-18, do 10-21. 11 
nov t/m 19 mrt Henry Moore, impuls voor Europa.
picasso museum Picassoplatz 1, T +49-2514144710, open di-zo 10-
18. T/m 29 jan De hand laten zingen, Matisse.

neuenhaus
Kunstverein grafschaft bentheim Hauptstr. 37, open wo-za 15-18, 
zo 11-18. T/m 25 dec Medulla Plaza, Vannesa Safavi.

neuss
Langen foundation Raketenstation Hombroich 1, open dagl 10-18. 
T/m 5 mrt On the other side, Richard Deacon.

oLdenburg
augusteum Elisabethstr. 1, open di-zo 10-18. T/m 22 jan De wereld 
in deze woeste kleuren, Pechstein, Kirchner e.a.
schloss Schlossplatz 1/Damm 1, T 0049-441-2207306, di-zo 10-18. 
T/m 22 jan Meesterwerken Brücke-Museum Berlijn.

osnabrÜcK
Kunsthalle Hasemauer 1, open di 13-18, wo-vr 11-18, za/zo 10-18. 
18 nov t/m 8 jan Installation Nr. 29, Jan Tichy.
felix nussbaum haus Lotterstr. 2, T +49-541-3232207. T/m 15 jan 
Leben ist Glühn, Fritz Ascher, schilderijen.

steinfurt
heinrich neuy bauhaus museum Kirchplatz 5, T +49-2552-9958309, 
wo-vr, zo 11-17. T/m 15 jan Emil Bert Hartwig, grafi ek.

wuppertaL
Von der heydt-Kunsthalle Geschw. Scholl Platz 4-6, T +49-202-563-
6571, di-zo 11-18. T/m 8 jan Valérie Favre, schilderijen.
Von der heydt-museum Turmhof 8, T +49-202-563-6231, open di-zo 
11-18. T/m 19 feb Terry Fox. T/m 26 feb Degas & Rodin, giganten in 
wedloop naar modernisme.

antwerpen
base-alpha gallery Kattenberg 12, open wo-za 14-18. T/m 3 dec 
Fractals, Katleen Vinck.
fotomuseum Waalsekaai 47, di-zo 10-18. T/m 29 jan Saul Leiter, 
retrospectief. T/m 4 juni Herman Selleslags pakt uit.
mas Hanzestedenplaats 1, open di-vr 10-17, za/zo 10-17. T/m 19 
mrt Buddha & mind.
middelheimmuseum Middelheimlaan 61, dagl 10-17. T/m 2 apr 
Projet pour un jardin, Roman Signer, beelden.
eva steynen.deviation(s) Zurenborgstr. 28, open za/zo 14-18. 10 
nov t/m 18 dec Marie Julia Bollansée.
galerie Ludwig trossaert Museumstr. 29, wo-za 14-18. T/m 19 nov 
Les deux faces d’un voyage, Mathias Duhamel, schilderijen.
galerie Van campen & rochtus Leopold de Waelplaats 24a, T 
+32-3-2940662, open do/vr 12-18. T/m 27 nov Laura Eckert, Nadine 
Callebaut, Jef van Campen.
galerie Verbeeck-Van dyck Verbindingsdok 12, open vr-zo 13-18. 
T/m 27 nov Camille Van Breedam.

bornem
den heeck L. De Baerdemaekerstr. 52-58, T +32-3-8895705, open 
za/zo 14-19. T/m 18 dec Gilbert Decock, schilderijen.

brugge
absolute art gallery Drijver 4-5, open do-di 11-18.30. 19 nov t/m 
18 dec Timelapsus, Stéphane Halleux, beelden.
erasmus’s utopia Ezelstr. 62, open vr-zo 15-18, Confrontation, 
Siegfried Van Malderen 
groeningemuseum Dijver 12, open di-zo 9.30-17. T/m 5 feb De 
kunst van het Recht.

brusseL
bozar Ravensteinstr. 23, di-zo 10-18, do 10-21. T/m 22 jan The 
power of the avant-garde now and then. A feverish era in Japanese 
art. T/m 5 mrt Picasso – sculptures.
museum van elsene Jean Van Volsemstr. 71, open di-zo 9.40-17. T/m 
22 jan Constant Lambrecht. Johan van Mullem.
fondation a stichting Van Volxemlaan 304, open do-zo 13-18. T/m 
11 dec Col tempo, Guido Guidi.
xavier hufkes  St. Jorisstr. 6 en 107, open di-za 11-18. T/m 17 dec 
Walter Swennen. 17 nov t/m 17 dec Malcolm Morley.
wiels Van Volxemlaan 354, T +32-2-3400050, open wo-zo 11-18. T/m 
8 jan Erik van Lieshout.

deurLe
museum dhondt-dhaenens Museumlaan 14, di-zo 10-17. T/m 15 
jan Richard Aldrich, Lieven De Boeck.

diest
citadel centrum, t/m 20 nov Citadel’Arte 2016, Atelier van Lieshout, 
John Kormeling, Els Vanden Meersch e.a.

eupen
ikob Rotenberg 12b, T +32-87560110, di-zo 13-17, 1e wo vd mnd 
13-19. T/m 20 nov Jean Guillaume Ferrée, Dirk Dietrich Hennig. 99 
Jahre – 99 Farben, Roger Greisch.

gent
galerie s & h de buck Zuidstationstr. 25, open wo-za 15-18. 18 nov 
t/m 31 dec Wil Mathijs & Valentina Lari, fotokabinet.
Kristof de clercq gallery Tichelrei 82, open vr-zo 15-18 en op afspr. 
13 nov t/m 18 dec Honoré d’O.
design museum Jan Breydelstr. 5, open di-zo 10-18. T/m 5 mrt 
Hands on design.
s.m.a.K. Citadelpark, open di-zo 10-18. T/m 8 jan Victor Man, Avery 
Singer e.a. T/m 19 feb Nairy Baghramian.
strombeek Gemeenteplein z/n, open ma-za 10-22, zo 10-18. 18 nov 
t/m 18 dec Kimsooja, Ali Sabri e.a.

België
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haacht
den breughel Wesperlaarsesteenweg 85, ma-vr 13-18, za 13-20, zo 
10-18. 3 t/m 11 dec International Glass Art Biennial

hasseLt
z33 Zuivelmarkt 33, open di-za 11-18, zo 14-17. T/m 8 jan Manufac-
tuur 3.0. T/m 29 jan Toegepast, div. kunstenaars.

oostende
mu.zee Romestr. 11, open di-zo 10-18. T/m 5 feb Carsten Höller. 
T/m 5 mrt Jules Schalzigaug.

waregem
be-part Westerlaan 17, open zo-vr 11-17. T/m 27 nov Thorsten 
Brinkmann.
bruthaus Molenstr. 84, open za/zo 14-18. T/m 18 dec Anna Lange, 
Marlyn Paridaen.

Kunstroute noord-brabant
halvezolenroute
20 km lange route langs Langstraat, vm Halve Zolen spoor-
lijn, omgeving Geertruidenberg. 6 kunstwerken + gedichten, 
animaties. Wandel- en fi etsroute-app Brabant Vertelt.

GALERIE PICTURA 
BESTAAT 20 JAAR

Aijenseweg 16b - 5854 PT Aijen gem. Bergen L. - Nederland  
+31(0)485-341970 - www.galeriepictura.nl

Wij organiseren wisselende exposities hedendaagse realisten van topniveau.
Van Frans impressionistisch tot en met fotorealisme,  
waarbij de schijn naar onwerkelijkheid aanwezig mag zijn.

Limburg

Duitsland
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seriële grafiek in 
vele technieken
foto’s en kunstboeken en 
mixed media

Vr. 03 maart 17 — 21 uur
 17 uur Opening

 Za. 04 maart 11 — 18 uur 
 Zo. 05 maart 11 — 17 uur

Stadthalle Vennehof
D-46325 Borken

duits-nederlandse 
grafiekbeurs 2017

 

Stadt Borken, Tel. 0049/2861/939 243
grafikboerse@borken.de 
www.grafikboerse.borken.de
 

Galerie Offingawier

WINTER EXPOSITIE

Galerie Offingawier
Fiifgeawei 25, 8626 GB  Offingawier (Sneek) Tel.0639860172

 www.galerie-offingawier.nl www.gjveenstrafineart.nl
Fiifgeawei 25, 8626 GB  Offingawier (Sneek) Tel.0639860172

 www.galerie-offingawier.nl www.gjveenstrafineart.nl

Openingstijden: za. en zo. van 13.00 tot 17.00 uur 
 1e en 2e Kerstdag geopend

10 december 2016 t/m 5 februari 2017
schilderijen van Gert-Jan Veenstra

Museum Galerie Eddy Roos 
Kleinplastiek, beelden,  tekeningen 
en etsen  te koop 

Twee figuren II  40x23cm 
Oplage 5/8 Brons 
www.eddyroos.com  
Tel afspr. 06-33833332 

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

  
Robin d’Arcy Schillcock    

Beeldenatelier Wildschutserve – Stapelerweg 29 – 7957 NA De Stapel (de Wijk) – www.wildschutserve.nl – 06-11201084 

 
11 Nov. t/m 4 Dec. -  vrij t/m zo  11 – 17 uur.     

Beeldenatelier 
Wildschutserve  

 
 

 

Bert Denneman 

 

  

bedrijventerrein eemspoort skagerrak 22-1 9723 jr groningen
06-34 38 98 20 www.facebook.com/ondernemingopkunstgebied

www.ondernemingopkunstgebied.nl

op hoog niveau leren 
tekenen & schilderen

en colleges 
kunstbeschouwing

KOM NAAR HET OPEN HUIS 
ZATERdAg 17 EN ZONdAg 18 dEcEMbER vAN 15.00 - 17.00 UUR 
Kom werk bekijken van deelnemers én docenten en voor informatie over de lessen. van harte welkom!

onderneming op kunstgebied

Korte lessencycli door Svetlana Tartakovska en Milan Smidt, een Workshop HyperRealistisch schilderen  
door Elvira dik en Specials door gerenommeerde kunstenaars zoals Kenne grégoire en Sam drukker.
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Stel uw tomtom in op: Olterterp, Aldhof 9, schuin tegenover nummer 9 vindt u onze galerie

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. 

Eindejaars-expositie 2016
van 12 november t/m 31 december
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Reinout Krajenbrink, Clary M
astenbroek, Yvonne M

elchers, Jolande W
eekhout

(vrij entree)

Toegelaten tot de 
KunstKoop

  Lid van de Ned.
Galerie Associatie

NGA
www.lauswolt.com    art-gallery@lauswolt.com  Tel. 0512 - 30 16 95

Jolanda Weekhout,Odalisk
olieverf op doek, 70 x 140 cm

Naguib Moein, Egypte, 3 beelden
marmer en hardhout, v.l.n.r. hoog:

110 cm, boven:66 cm en 39 cm

Rens Hoekstra, Zomer in 
Workum, olieverf/doek, 
150 x 100 cm, 2.250,=




