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www.kunstproeveninduinoord.nl

september 
2013

12:00-17:00uur

schilderen, tekenen,
illustreren, grafiek, 
gemengde techniek,
fotografie, beeldhouwen,keramiek, glas en design



Ontdek Duinoord en de
creativiteit die daar leeft.
Laat je verrassen door
beeldende kunst in de 
ateliers van 39 kunstenaars
die open staan voor 
belangstellenden.
Wij zijn geopend zaterdag
21 september en zondag
22 september van 12:00
tot 17:00uur.

Raadpleeg voor de meest actuele informatie 

onze website: 

http://www.kunstproeveninduinoord.nl
Deze uitgave kwam tot stand door de bijdragen van:

Fonds 1818 / Makelaardij Koenders/ Café Madeleine
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Makelaardij en Artgallery
Koenders
overzichts expositie

2e Schuytstraat 164 /

hoek Reinkenstraat

info@koenders.nu

www.koenders.nu

In de artgallery van 
Makelaardij Koenders is
een overzicht bij elkaar
gebracht van alle deel -
nemende kunstenaars. 
Deze expositie wordt
geopend op 19 september 
om 17.00uur.

Het werk is er te zien van 
zaterdag 14 september
t/m zondag 22 september.
Openingstijden artgallery
10:00 tot 17:00uur
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Riedstra
tekeningen, werken op papier

Obrechtstraat 388

info@riedstra.eu

www.riedstra.eu

TEKENPROJECT EVERY DAY A DRAWING

©Riedstra 

Deze tekeningen zijn studies gebaseerd
op schilderijen uit de Renaissance 
periode en refereren aan een his-
torisch uitgangspunt.
De tekeningen proberen een
overeenkomst te laten zien tussen
een  tijdsbeeld van toen en nu, zowel
religieus, sexueel als politiek.

Met deze tekeningen probeer ik een
verbinding te maken tussen de Re-
naissance kunst en de hedendaagse
kunst.

De tekeningen, zowel als de schilde -
rijen zijn zonder lijst en passepar-
 tout tegen een redelijke prijs te koop. 
Een betalingsregeling is mogelijk.
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Paul van Laere
steenbeeldhouwer

Laan van Meerdervoort 189b

ingang Parkje  ‘Sunny Court‘ 

p.van.laere@planet.nl

www.paulvanlaere.com

1974 – 1979 Koninklijke Academie
voor BK Den Haag.

Tijdens en na deze studie leerde ik
ambachtelijk steenhouwen op een
steenhouwerij.

De combinatie van het ambacht en de
studie aan de Academie maakte van
mij een steenbeeldhouwer.
Het hakken in de steen, het onher-
roepelijke, fascineert mij altijd weer. 
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Carole Swarthof
beeldhouwen

Sweelinckplein 49

carole.swarthof@wolmail.nl

www.caroleswarthof.nl

BEELDEN VAN STEEN EN KLEI

Carole Swarthof heeft de Vrije Acade-
mie in Den Haag gevolgd en zich daar
toegelegd op ruimtelijke vormgeving.
In steen, vooral albast, werkt Carole
abstract. Haar beelden kenmerken
zich door sierlijke gebogen lijnen en
zijn vaak opengewerkt.  In haar werk
brengt ze emoties, gevoelens en er-
varingen tot uitdrukking. Ze werkt
graag met albast door de mooie licht-
inval en de bijzondere tekening van
de steen. Door de gladde afwerking,
zijn haar beelden niet alleen mooi om
te zien, maar ook prettig om te voe-
len. Carole werkt niet alleen in steen,
maar ook in klei. Ze maakt daarin
zowel abstracte vormen als figuratieve
vrouwenfiguren.

4
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Ingrid Berger
tekenen / schilderen

Obrechtstraat 68

ingrid_berger@hotmail.com

www.ingridberger.nl

Sandra de Haas
Keramiek / tekenen/ schilderen

Tasmanstraat 151

smdehaas@ziggo.nl

In mijn werk ben ik voortdurend op
zoek naar structuur en overeenkom-
sten die niet altijd voor de hand
liggen. Op deze manier probeer ik
meer grip te krijgen op de wereld om
mij heen. Dit resulteert in tekeningen
en schilderijen die vaak in serie wor-
den gemaakt. Soms worden deze alleen
als zodanig gepresenteerd maar vaker
ook als individueel werk.
De materialen die ik gebruik worden
gekozen om hun specifieke eigen-
schappen. Gruizig houtskool voor een
grafisch beeld, pastel of kleurpotlood
voor een zachter, meer nostalgisch
karakter. Het borduurgaren dat ik
soms gebruik, maakt dat ik strengere
keuzes moet maken.

Vanuit de basis, vanuit kleur en vorm
en wat dat met een mens doet, vanuit
de kunstgeschiedenis ontstaan weer
nieuwe mogelijkheden, nieuwe
verbindingen.

Na een jaar H.B.O. Kunstzinnige 
Therapie te Leiden, vanuit antro-
posofische achtergrond (2012-2013),
heb ik mij weer vernieuwd.

Binnenkort geef ik een training voor
gezonde mensen, die antroposofisch
tekenen en schilderen willen ervaren
(gezond tekenen). Kom gerust kijken.
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Patricia Elsakkers
beeldhouwen

Obrechtstraat 4

info@patricia-art.nl

www.patricia-art.nl

Hout en klei houden voor mij een
prettige tegenstelling in. De warmte
van hout is totaal anders dan de kilte
van klei. De manier waarop er met
deze materialen wordt gewerkt is 
precies omgekeerd. Toch hebben ze
ook iets gemeenschappelijks: beide
zijn direct afkomstig van onze aarde.

De vormen zijn drie-dimensionaal en
weerspiegelen menselijke emoties en
relaties, in de breedste betekenis.
Soms is het er 1, maar meestal zijn
het er 2, die in elkaar draaien en/of
versmelten met elkaar. 

Soms zijn ze aan elkaar vastgegroeid,
maar ze kunnen ook van elkaar los
zijn geraakt.

Door de combinatie van beide mate-
rialen wordt de eigenheid van elk deel
extra benadrukt.

6



Antonia Groeneveld
beelden / installaties

Tasmanstraat 143

antoniagroeneveld@hotmail.com

www.antoniagroeneveld.nl

Antonia wil tijdens deze kunstroute
haar beelden en installaties laten
zien. Er is een nieuw spannend werk
met lichtjes! Ze maakt werk rond het
thema “Vrouw uit de boom”. In 2011
studeerde zij af aan de KABK met
schilderijen en een videofilm. 
Langzamerhand gaat ook muziek weer
een steeds grotere rol spelen in haar
beeldend werk. 
Op zaterdag 21 september zal 
Helga de Waal, digital art, bij mij de
bezoekers ontvangen, ze zal dan ook
haar eigen werk laten zien.

Afbeelding: picture by Helga de Waal
(jtdesign.nl)
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Melchior van Dansik
en Dora Urai
ruimtelijk werk / design

Banstraat 9

dora-urai@planet.nl

www.melchiorvandansik.nl

NOMADISCHE TAFELTJES

De NDEBELE* tafeltjes die de vorm -
gever Melchior van Dansik in eigen
beheer produceert, zijn elegant,
eigenzinnig, verbazingwekkend sterk
en stevig. Ze roepen het beeld op van
een Afrikaanse vrouw.

Naast de unieke tafels uit de tweede
(genummerde en gesigneerde) serie
van 25 exemplaren, zijn er nu ook
nieuwe tafels gemaakt die seriematig
geproduceerd worden. De tafeltjes
bevinden zich op het grensgebied
tussen dagelijkse gebruiksvoorwerpen
en beeldende kunst. Ideaal als sier-
lijke tafel voor een bos bloemen, als
tafeltje voor de hal of om je favoriete
voorwerp op te zettten.

9

Juul Maas
keramiek

Jacob de Graefflaan 13

juulmaas@kpnmail.nl

Wij, Christel, Gerard en Juul, werken
al jarenlang met klei en sinds een jaar
doen we dat in het atelier ‘Bij Juul’.
We gebruiken verschillende soorten
klei, waaronder porselein en ook 
experimenteren we volop met vormen
en glazuren.
We praten veel tijdens en over het
werk en toch is ieders hand herken-
baar in het eindresultaat.

Een en ander maakt, dat het atelier
nu bevolkt wordt door een variëteit
aan werkstukken, van kleine vaasjes
en bekers tot flinke schalen en 
objecten.

10

Marja Jansen schildert abstract.
Ze maakt schilderijen op doek, paneel
en papier, beschildert ook schalen en
gebruikt acryl-, olieverf en gemengde
techniek. Kleur is voor haar heel 
belangrijk, maar kleur, vorm en 
compositie moeten met elkaar in
evenwicht zijn.
Pas dan verkrijgt een werk zijn
schoonheid.

* SPREEK UIT [ÈNDEBÉLE]

Daarnaast ziet u in het atelier ook
werk van andere kunstenaars.
Boeken, briefkaarten en collages
gemaakt door Dora Urai, Joosje van
de Bergh, beelden en schilderijen van 
Isabelle Bruyninckx en sieraden van
Jacomijn van der Donk. Al deze kun-
stenaars zoeken op hele verschillende
wijze hun inspiratiebronnen uit de
natuur. Als speciale gast tonen we
enkele werken van Linda Overzee, die
prachtige schilderijen maakt in fresco-
technieken. (www.lindaoverzee.com)

Tegelijkertijd kunt u bij ons een
tussenstop plannen en genieten van
Food-design hapjes en even uitrusten
in de tuin.

Valentine de Gilde
schilderen / illustratie

Stadhouderslaan 9

tuttifruttidsign@gmail.com

www.tuttifruttidsign.com

www.destadhouder.com

Valentine Clémence de Gilde studeerde
af aan de Koninklijke Academie van
Beeldende Kunsten te Den Haag. Ze
schildert en werkt als illustrator en
grafisch ontwerper onder de naam
Tutti Frutti Dsign.
Inspiratie voor haar schilder- en illus-
tratiewerk wordt gevonden in erva rin-
gen, situaties, beelden en ge dachten.
Het wonder van licht, kleur en vorm
spelen een belangrijke rol. Verschil-
lende materialen worden gebruikt, 
zo als canvas, papier en houten pane-
len. Haar atelier/werkplek is gevestigd
in De Stadhouder, een broedplaats
waar meerdere creatieven en kleine
ondernemers gehuisvest zijn.
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Tessa Maagdenberg
schilderen

Stadhouderslaan 9

mail@tessamaagdenberg.nl

www.tessamaagdenberg.nl

www.destadhouder.com

Marja Jansen
schilderen / tekenen/ keramiek

Stadhouderslaan 9

mcjansen@planet.nl

www.marjajansen-art.nl

www.destadhouder.com

Tessa Maagdenberg is een beeldend
kunstenaar met een grote liefde voor
het materiaal en een fascinatie voor
het proces. Zij zoekt naar het ultieme
samenspel van compositie, patroon,
vorm en verfstreken en vindt daarin
het proces van zoeken, keuzes maken,
vallen en opstaan belangrijker dan
het uiteindelijke resultaat.  
In de werken spelen de inkt, de verf
en het behangpapier dat zij gebruikt,
samen en resulteren in een serie
‘statements’ van een enkele streek of
in geabstraheerde beelden die bijna
landschappelijk aandoen. Het werk
heeft zeggingskracht, is gedurfd en
intrigeert.

12
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Truus Groen
schilderen / fotografie / 
gemengde techniek

Danckertsstraat 33

truus@truusgroen.nl

www.truusgroen.nl

Trefwoorden in mijn werk: schilderen,
grafiek, tekenen, fotografie, hout- 
pa nelen, papier, linnen, textiel,
pigment, zaden, bomen, serie, 
fotografieproject

Afb: "Blind window" serie 2, Tsjechie
Techniek: fotografie op 10 mm perspex
Afm: ca. 75 x 30cm
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René Haakman
schilderen

Sweelinckplein 34

sa.haakman@hotmail.nl

BEWEGING / BEWOGENHEID

René's expressieve schilderijen, die hij
met krachtige penseelvoering 
moeiteloos neerzet, zijn levendig en
doorademd.

Het zijn momentopnamen in een 
beweging, zwierige dansen op doek.
Tijdens lange voetreizen schildert en
tekent hij landschapsimpressies, thuis
op zijn atelier al wat hem beweegt,
zoals  muziek, natuur, een terugblik
op een reis, een ontmoeting.
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Hedwig Smulders
tekenen/beeldhouwen

Sweelinckplein 42

hedwigsmulders@planet.nl

www.hedwigsmulders.nl

ALLEEN OPEN OP ZONDAG

Mijn werk kenmerkt zich door orga-  
nische beweging. Bomen, water en
lucht, het spel van licht en schaduw,
bij zee en strand, waar ik zie hoe het
zand wordt gemodelleerd door de
wind, eb en vloed. Al deze “gewone”
natuurlijke verschijningen intrigeren
mij en verwerk ik in mijn beelden en
tekeningen. Als violiste heb ik geleerd
te zoeken naar – wat wel genoemd
wordt – kleuren in mijn toonvorming.
Het vinden van een juiste kleuring van
een toon voor een specifieke passage
in de muziek vereist behalve geduld en
oefening, voorstellings vermogen, origi-
naliteit en vinding rijkheid. Deze vaar -
digheden en eigenschappen hebben
een directe link met beeldende kunst.
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Trudie Wals
schilderen / grafische- /
gemengde technieken

Conradkade 99-woonark

6atelier@gmail.com

Ik maak etsen, houtsneden in combi-
natie met fotografie en gemengde
technieken.
Cultuur, natuur, landschappen vor-
men een belangrijke inspiratiebron.
Zo kunnen bijvoorbeeld houtsneden
ontstaan uit impressies van de
gelaagdheid van affiche-muren, of de
huid van sommige bomen.
Het subtiele lijnenspel en vaak ab-
stracte vormen geven het werk een
verrassend en verstild beeld. De hout-
sneden worden op handgeschept pa-
pier afgedrukt. 
Dat papier wordt gemaakt in Bhutan,
Thailand of Japan. Dit vormt door zijn
gescheurde randen een specifiek
beeld.

Opleiding: Koninklijke Academie van
Beeldende Kunsten, Den Haag.

19

K.A.B.K. Den Haag
In mijn schilderijen draait alles om de
ideeën van werelden die constant aan
veranderingen onderhevig zijn en die
herinneringen in zich bergen, waar-
van we soms maar een glimpje kun-
nen zien. Alles wat we om ons heen
zien, zal op een dag ook weer veran-
derd zijn. Tijd en herinnering lopen
door elkaar.
Verleden, heden en toekomst kunnen
tegelijkertijd een rol spelen in de
landschappen. Concrete, symbolische
of mythische verwijzingen, die refe -
reren aan persoonlijke herinneringen
of hedendaagse maatschappelijke 
ont wik ke  lingen, zijn het thema van
mijn werk.

Rosemarie Schenkels
schilderen

Suezkade 168

suez_art@yahoo.com

Margriet Wagner
schilderen / viltsculpturen

Obrechtstraat 305

margrietwagner@gmail.com

www.margrietwagner.com

WERKELIJKHEID EN FANTASIE

Mijn inspiratie is het hier en nu,
welke ik probeer te vangen in een
beeld, dat ik vermaal en verwerk tot
een abstract werk. 
Een schilderij, een sculptuur, een lied.
Iets waarin ik zo dicht mogelijk bij
mijn beleving van de werkelijkheid
probeer te komen.
In 2006 studeerde Margriet af aan de
Kunstacademie in Rotterdam. 
Zij werd met haar afstudeerproject
genomineerd voor de drempelprijs
Rotterdam.
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Siert van den Berg
schilderen

Laan van Meerdervoort 211A

siertvandenberg@gmail.com

www.siertvandenberg.nl

In mijn schilderijen, die vaak intuïtief
tot stand komen, probeer ik een ver-
sneld proces van veroudering en
erosie te bewerkstelligen. 
Aangetaste bemoste muren, fossiele
structuren, vergane materialen, uitge-
bleekte kleuren, verroeste staketsels,
waarin nog slechts hier en daar de in-
vloed van de mens zichtbaar is. 

"Want kijk eens, hoe je het ook wendt
of keert, het blijft een wonder. Hier
zitten we dan met zijn allen op dit
stofje van een planeet in een doorsnee
zonnestelsel aan de rand van een on-
betekenend melkwegstelsel, waar er
miljarden van zijn, al heeft niemand
ze ooit kunnen tellen.

Wat we hier precies doen, en waarom
we er weer vertrekken, weet niemand
al kunnen sommige goed bedoelende
lieden daar op overtuigende wijze een
illusie over ophouden. Ik geef er de
voorkeur aan me te houden bij wat ik
weet en dat is niet al te veel. En op
een dag explodeert het zaakje en is er
niets meer dat nog doet denken aan
ons mensenras. Als we het zelf niet
doen, dan zorgt de natuur er wel voor.
Alles komt en gaat. Het universum
trekt steeds een andere grimas. Als
wij er niet meer zijn, is er niemand
meer die weet dat we er waren.  Met
het collectieve geheugen verdwijnen
ook de gebeurtenissen zelf". 
Antonin Cee.

18
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Pauline van Munster
schilder/schrijfatelier

Galvanistraat 77

aan@paulinevanmunster.nl

www.hetschrijfatelier.com

Taal en beeldtaal openbaren zich in
verschillende vormen en kleuren. De
schrijftaal wordt vaak verstaan met
ons weten, de beeldtaal met ons voe-
len.
In zowel mijn schrijven als mijn teke-
nen ligt het accent op het licht en de
schoonheid van de dingen. Ik
beschrijf een momentopname, een
emotie, doe verslag van een inzicht of
een flits van een gedachte; in zowel
taal als beeld.

Ik ben Pauline van Munster. Ik schrijf
boeken, verhalen, teken en schilder
en geef les in ‘Schrijven over je Leven’
in het Schrijfatelier dat zich op het-
zelfde adres bevindt als mijn schilders-
atelier.

22

Mieke Kettler
mixed media

Morsestraat 24

mieke@miekekettler.nl

www.miekekettler.nl

Het landschap is een bron van inspi-
ratie voor Mieke Kettler. Haar imagi-
naire beelden voert ze uit in een
gemengde techniek.
Het werk wordt gedrukt met de
etspers en daarna wordt er soms in
getekend of geschilderd.
Voor de kunstroute maakt ze een 
speciaal hiervoor gemaakte druk voor
de aantrekkelijke prijs van 125 euro.

23

Alles van een Mens = maximale
inspiratie.

Het leven in veelkleurige volheid. 
In Memoriamportretten van o.a.
actrice Wil van Kralingen en fotograaf
Gerard Fieret.

Tekenen en schilderen t/m 6 meter
breed. 1500 ‘Langslopers’ op 1000
foto’s, een 3-jarig straat project, de
helft is in Pulchri Studio geëxposeerd.

2 KABK opleidingen blijven hun
sporen nalaten.
‘Ars longa, Vita brevis’.

Hans Rietbergen

beeldende kunst

Beeklaan 488a

jghrietbergen@hotmail.com

Caroline Gresnigt maakt tekeningen
van mensen. In fijne en soepele belij-
ning wordt de figuur afgetast en in de
kracht van het moment vastgelegd.
Vanuit de waarneembare werkelijkheid
werkt ze naar eigenzinnige ver-
beeldingen van de menselijke gestalte.
In de uiteindelijke vorm zijn kracht
en kwetsbaarheid zichtbaar. Het mo-
numentale karakter van de figuren is
alom aanwezig: van kleine schetsen
tot grote, uitgewerkte tekeningen met
gouache- en acrylverf.  Caroline is een
ervaren, succesvol docent modelteke-
nen en -schilderen bij het Koorenhuis. 

Caroline Gresnigt
tekenen / lithografie

Ieplaan 79

carolinegresnigt@gmail.com

www.spanjaardshof.nl

Luus Verheijen
schilderen / tempera techniek
op panelen

Beeklaan 517

info@luusverheijen.nl

www.luusverheijen.nl

BIJZONDERE WERKWIJZE EN INHOUD

Zij maakt gebruik van houtskool voor
de schets en de tempera techniek
voor de kleuren. De schets wordt in-
tuïtief gemaakt en dergelijke lijnen
worden wel krachtlijnen genoemd. 
De inhoud wordt aangegeven door de
krachtlijnen en daarna worden de
kleuren gebruikt om de inhoud te
verhelderen. De verf wordt vanuit de
grondstoffen op ambachtelijke wijze
gemaakt.
“Ik houd van bescheiden kunst, die
zich niet opdringt aan de beschouwer
en die positief van uitstraling is. Elk
schilderij heeft een verhaal en dat is
niet zo gebruikelijk in de kunst van
nu”.
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Vera Klein Breteler
textiel

Beeklaan 476

info@vanvera.nl

www.vanvera.nl

KUNSTENAAR  EN STYLIST

Na mijn opleiding als vormgever ben
ik mij gaan specialiseren in het opti-
maal inrichten van ruimten. 
Als stylist speel ik met kleur, materi-
aal, licht en hoe/waar welke meubels
worden neergezet, zorg ik voor een
optimaal gebruik van de ruimte en
creëer een unieke sfeer.
Door het gebruik van de Feng Shui
(harmonisch inrichten) en optisch
bedrog zijn er bijzondere resultaten
te behalen.
Met mijn wandkleden / lichtpanelen
wil ik iets toe voegen aan de ruimte,
een vervaging tussen beeld en werke-
lijkheid creëren. Of ruimte een ander
ruimtelijk effect geven.

25

Martine Knoppert
glasobjecten

Voltastraat 34

info@martineknoppert.nl

http://martineknoppert.nl

Mar tine Kno ppert maakt glasobjecten
via het werken met glasplaten in een
oven.
De glazen ‘bomen’ op de foto zijn
ontstaan in twee stappen. Eerst wer-
den er stapeltjes glas versmolten.
Door deze stapeltjes vervolgens met
tussenruimte in de oven te plaatsen
en heet te versmelten ontstond er een
nieuwe plaat met vloeieffecten. Mar-
tine Knoppert geeft ook les in Den
Haag en Zoetermeer.

Glazen ‘bomen‘ in houten sokkel, 
25cm breed x 35cm hoog.
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Nicky Konings

keramiek

Ieplaan 79

nickykonings@tiscali.nl

www.nickykonings.nl

De keramische objecten van Nicky
Konings hebben verschillende cul-
turen als bron van inspiratie. De sferen
en kleuren van de nomaden over de
hele wereld zoals Nepal, Tibet en
India, boeien haar grenzeloos. De 
objecten ontstaan door de klei te be-
werken met kanten kleedjes en in de

gewenste vorm te draperen zoals met
stof. Zij wordt geïnspireerd door een
gevonden voorwerp of gedachten. De
karakteristieke kleurcombinaties op
haar objecten zijn rood, turkoois,
oranje en een subtiel gebruik van
goud, zilver en veren. Haar werk is te
vinden in diverse galeries en privé-
collecties.
Nicky stelt tijdens de open dagen 
uiteraard haar eigen werk tentoon,
maar is ook gastvrouw voor vier 
collega-kunstenaars. Zij zijn beeldend
kunstenares Caroline Gresnigt, 
fotograaf Maarten Fleskens, edelsmid
Hendrik Komen en sieraden van 
Caroline Lamet.

28

André van Lier
beeldhouwen

Berkstraat 2

info@andrevanlier.com

www.andrevanlier.com

Mijn werk is al vanaf 1978 te rang -
schikken in de concrete richting.
Vanaf 1995 concentreer ik mij op een
onderzoek met als uitgangspunt de
ellips.
Door dit onderzoek zijn voor mij twee
kunstuitingen naar voren gekomen.
Als eerste uiting is het aansnijden van
de ellips zoals ik dit reeds eerder bij
de cirkels en de vierkante objecten
heb toegepast.
Als tweede uiting het ontdekken van
het hexametrisch vouwlijnen systeem.
De materialen waarmee ik werk, zijn
cortenstaal, staalplaat, dibond, 
karton, mdf en multiplex.

Van alle kunstwerken die aan de muur
hangen, speelt de architectuur een 
belangrijke rol in de beleving van
mijn werk.
En alle andere objecten, zowel binnen
als buiten, hebben een ruimtelijke
werking.
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Cora Beijersbergen
portretten

Beeklaan 366

corabeijersbergen@hotmail.com

www.corabeijersbergen.nl

Cora Beijersbergen van Henegouwen
maakt naast vrij beeldend werk,
vooral portretten.
De portretten, al dan niet in opdracht
kunnen worden vervaardigd in krijt,
acryl of olieverf.
Ze volgde haar opleiding aan de KABK
te Den Haag, is lid van de HKK en
Pulchri in Den Haag en is docent
tekenen en schilderen bij BplusC in
Voorschoten.
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Kiki Demelinne
keramiek / brons

Daguerrestraat 38

kiki@editions.nl

www.kikidemelinne.nl
Mijn keramische beelden zijn herken-
baar aan de beweging en de verhou-
ding waar ik graag een grapje in
verstop. Bijzonder is de combinatie
met andere materialen zoals textiel,
papier en het kleurgebruik (glazuren
en acryl). Ik probeer mijn werk dicht
bij kinderlijke, krachtige vormen te
houden, laten zien wat er toe doet.
Een beeld is gelukt, als er een glim-
lach verschijnt bij maker en kijker.
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International 
Art Club:
schilderen

Weimarstraat  49-c

heinvdh@planet.nl

www.iacdenhaag.nl

1
Ik, Daisy Parijs, volgde op de Acade-
mie voor Beeldende Kunsten in Den
Haag de 4-jarige opleiding N XI.
In mijn werk laat ik mij leiden door
inspiratie opgedaan uit de natuur en
de indrukken die ik opdeed tijdens
reizen en wonen in Indonesië, China
en Oman.
Ik werk hoofdzakelijk figuratief en
door in grote vlakken te werken en
details te vereenvoudigen, ontstaat
een verstilling van het tafereel.
Mijn werk is te zien op 
www.daisyparijs.com.

2
Emile Thibaut is een aquarellist. Hij
begon met deze techniek toen hij
ging werken, nu bijna 40 jaar gele-
den, in een mijnstreek in het noorden
van zijn geboorteland Frankrijk. 
Aanvankelijk kreeg hij les van twee
Poolse aquarellisten, Simon Biernacki
en Raymond Juskowiak. Vanaf het
moment dat hij in 1990 lid werd van
de International Art Club is hij een
regelmatige deelnemer aan de weke-
lijkse modelavonden. 
Voor de Duin oord-open atelierroute
toont hij recente schetsen van model -
len in twee of drie standen naast
elkaar. Elk van deze schetsen werden
gemaakt op de International Art Club
tijdens korte standen van zeven tot
tien minuten.
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Leidy van Leeuwen
tekenen/schilderen

Stephensonstraat 82

sterkeleeuw@planet.nl

www.leidyvanleeuwen.nl

Boltanski: “I think we all have 
somebody who is dead inside of us.”

Ik herken mijzelf in deze uitspraak
van Boltanski, die verhaalt over de
dood en het verlies dat in ons leeft.
Verlies, verdriet, verlangen en de 
eenzaamheid die daaruit voortvloeit,
is wat me bezighoudt in de kunst. 
Ik hoop met mijn tekeningen en
schilderijen troost te brengen.

Opleiding Vrije Akademie Den Haag,
KABK Den Haag.

Afb.: Schommelen
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Blanka de Bruyne
schilderen

Copernicusstraat 106

blankadebruyne@gmail.com

www.blankadebruyne.com

Blanka De Bruyne (Brugge,1975) volg-
de de opleiding schilderen aan
Académie des Beaux-Arts Jean-
Jacques Gailliard in Brussel.
De werken die Blanka De Bruyne laat
zien, zijn portretten in een figu-
ratieve en abstracte stijl. Het gaat om
het weergeven van mensen met de
blik naar binnen. Wat is die wereld?
In haar werk wil zij met de portretten
een wereld weergeven waaraan ieder
zich kan verbinden; een soort arche-
type, je hoeft de persoon niet te ken-
nen. Het gaat om de sfeer, het
intuïtieve, de dynamiek in het
schilderij die een verhaal vertelt waar
je je mee kan verbinden. 

Het zijn portretten, vaak geïnspireerd
uit beelden in de media, uit elkaar
gehaald en vertaald. Het zijn décom-
posities die bestaande beelden terug-
brengen en omvormen tot een geheel
van kleuren en deeltjes.  Expressief
kleurgebruik en dynamische vormen
zijn hiervoor kenmerkend.
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Mark de Weijer
papier

Weimarstraat 56

info@markdeweijer.nl

www.whisperingwall.nl

Whispering Wall is opgezet door
beeldend kunstenaar Mark de Weijer.
Whispering Wall combineert een
winkel met een werkplaats: het 
atelier van Mark. 
Hier werkt hij aan wandbekleding van
aquarel op ambachtelijk gemaakt 
papier. Papier is ook de leidraad 
binnen de collectie van de winkel.
Whispering Wall presenteert het 
werk van vormgevers en kunstenaars,
die de toepassingsmogelijkheden van
papier onderzoeken.
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Rineke Kop
schilderen

van Merlenstraat 67-a

info@rinekekop.nl

www.rinekekop.nl

COLOUR,SENSITIVITY AND ENERGY

Rineke Kop werkt met acrylverf, laag
over laag en in mixed media. Haar
stijl is lyrisch-abstract te noemen. Op
deze dag wordt een grote collectie
van klein werk voor een klein bedrag
aangeboden. U kunt zich inschrijven
voor cursussen acrylschilderen (begin-
ners en gevorderden) bij ART-IS-ME,
de werkplaats voor schilderen en digi-
tale fotobewerking.

Opleiding: Koninklijke Academie
Beeldende Kunsten /Den Haag

Corinne de Vries
schilderen

van Brakelstraat 38

corinnedevries@hotmail.com 

www.corinnedevries.nl

Opleiding Akte tekenen van het Haags
Genootschap en 2 jaar Psychopolis
(Vrije Academie). 
Zij schildert met acryl en gemengde
techieken.

Was mijn uitgangspunt bij eerder
werk het uitdiepen van kleurstellin-
gen via composities. 
Nu is het het loskomen van de vorm,
waarbij de kleur heel belangrijk is.
Ook het spel van donker en licht wat
maakt of een kleur tot zijn recht kan
komen of niet. Ik ben op zoek gegaan
naar verbinding en onderlinge samen-
hang. 
De meeste werken hebben geen titel,
omdat ik geen vaststaande betekenis
wil toekennen aan het schilderij. Als
er sprake is van herkenbare vormen is
dat onopzettelijk gebeurd. 
De toeschouwer kan zelf zijn eigen
betekenis zien en vinden in het werk.
Kunst is geen kwestie van zien, maar
van voelen.

OBJECTEN MET ZEEFOTO’S

“Niets is af en alles is kwetsbaar”. 
Er is werk in opdracht te zien: 
Personal Visuals. Dit zijn groeps-
portretten die worden gemaakt in een
directe verhouding tot de ruimte waar
het  getoond wordt.
Tevens kunt u zich opgeven voor een
digitale fotobewerking-cursus
(voor beginners en gevorderden) bij
ART-IS-ME, de werkplaats voor
schilderen en digitale fotobewerking.

Opleiding: Academie voor Beeldende
Kunsten /Rotterdam.

Clemens Zalm
mixed media
van Merlenstraat 67-a

info@clemenszalm.nl

www.clemenszalm.nl

Clemens Zalm laat objecten zien met
als centraal gegeven “de zee”. Veelal
combinaties van hout met afbeeldin-
gen van de zee.
Titel van het werk in de afbeelding:
window shutters. Dit zijn 2 luiken van
een raam uit Marokko. Dwars in het
hout bevinden zich 2 zaagsneden. 

Catherine Pineau
keramiek sculpturen

Koningin Emmakade 37

pineau@exto.nl

www.pineau.exto.nl

Gevoelens, herinneringen en ervarin-
gen uit andere landen vertaald in
vrouwenfiguren, potsculpturen en
vaasvormen. Keramiek als zoektocht.
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Haags Kinderatelier
cultuur educatie

van Speijkstraat 153A

info@haagskinderatelier.nl

www.haagskinderatelier.nl

Kinderen en jongeren van 4 – 17 jaar
kunnen op deze locatie gratis creatief
aan het werk. 
Ben je onder 7 jaar dan alleen onder
begeleiding van (groot)ouders

foto Haags Jongerenatelier

ATELIER VAN SPEIJK

De Stichting Haags Kinderatelier, ook
voor jongeren (HKA), wil zo veel mo-
gelijk opgroeiende Hagenaars kennis
laten maken met kunst en cultuur.
Dat werkt.

Met inhoudelijk sterke programma’s
(voor kinderen en jongeren van 2 tot
18 jaar) over kunst, architectuur en
design wijst het HKA de jeugdige
deelnemers nieuwe wegen waarlangs
zij zich betrokken gaan voelen bij de
vormgeving om zich heen. Zo leren ze
zien wat er te waarderen valt en leren
ze waarderen wat er te zien is. 
Op vele Haagse locaties.
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