1e Jaargang | Editie Nummer 1

'De Beeldenstorm'

Alle ruimte voor hedendaagse kunst
Hedendaagse kunst krijgt eindelijk alle
ruimte. ‘De Beeldenstorm’ is een nieuwe,
ruim opgezette beeldentuin plus kunstgalerie
op landgoed Maple Farm (11 hectare groot),
aan de rand van Bosschenhoofd.

In de ruimtelijke, groene ambiance van de beeldentuin trekken tal van
ﬁguratieve en abstracte beelden uw aandacht. Op dit moment zijn er beelden
van Frans van Straaten, de Belg Michel Jansens en Marie-José van der MeerSprekselen, om maar een paar toonaangevende namen te noemen. De beelden
staan in een ruime setting en gaan op een natuurlijke wijze op in het landschap;
kunst en natuur gaan hand in hand op het landgoed.
In de binnenexpositie, ondergebracht in de voormalige schuur, zijn momenteel
schilderijen te bewonderen van Corie van Olthof, Albert Groenheyde, Margot
Maaskant en vele anderen. Naast hun schilderkunst is er een gerafﬁneerde
selectie te zien van beelden uitgevoerd in brons, ijzer en steen. Demitri
Xantopoulos heeft voor de binnenexpositieruimte op ‘De Beeldenstorm’ een
verrassende collectie keramische schalen, borden en vazen samengesteld.

De met zorg aangelegde tuin beslaat één hectare en wordt deels omzoomd
door bospercelen die ook tot het landgoed behoren en waar bezoekers de
beslommeringen van alledag even van zich af kunnen laten glijden.
In het bos is voor bezoekers een wandeling van 30 minuten uitgezet.
Neem de tijd, geniet van de rust en ruimte en ontdek de schoonheid van
hedendaagse kunst. Marja en Paul Sevenhuysen heten u graag welkom op
Maple Farm voor een beeldende ontdekking.

Openingstijden De Beeldenstorm
De Beeldenstorm is geopend van woensdag tot en met zondag, van 12.00 tot 17.00 uur, en na telefonische afspraak.
De toegang is gratis. Er is ruime parkeergelegenheid.
Roosendaalsebaan 4 | Bosschenhoofd | Telefoon: 0165 – 340333 | Meer informatie: www.nvdbs.nl.
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SCHILDER

Confronterend realisme

Beweging. Dynamiek. In het werk van Albert
Groenheyde zit vaart. Hij schildert stoere mannen die
bezig zijn een zeiljacht over de woeste golven te manoeuvreren. Voetballers, zwemmers, een paar dat zich overgeeft aan de passie van een tango. Maar dat is niet het
hele verhaal. Ander werk van Groenheyde – naakten en
portretten – is aanmerkelijk rustiger.

A l b e r t

Vijf ballen 120x80 cm. acryl op doek

Zeilactie 3 - acryl op doek - 120 x 90 cm

Albert Groenheyde studeerde aan de Koninklijke
Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Na die
studie werkt hij jaren als grafisch ontwerper. De laatste
jaren - Albert is een duidelijke laatbloeier – heeft hij zich
ontwikkeld als beeldend kunstenaar met een boeiend persoonlijk ‘handschrift’.
Maakte hij aanvankelijk abstract werk, tegenwoordig
schildert Albert vooral mensen, menselijke handelingen
en relaties tussen mensen. Zijn grafische achtergrond
is goed zichtbaar: er zit een duidelijke ordening, een
duidelijke lijn in de doeken. Door middel van kaders en
lijnen legt Albert de nadruk op belangrijke fragmenten.
Accenten, die gedachtewerelden afbakenen en met elkaar
verweven raken en tot harmonie komen.

Zeilactie 5 - acryl op doek - 90 x 55 cm

O b ser vator

Albert Groenheyde toont zich een scherp
observator. Hij schildert wat er in mensen
omgaat. De handelingen en relaties op het
doek laten altijd wel iets zien van het innerlijk. Omdat Albert in fors formaat werkt,
komt het eerlijke, realistische bijna confronterend naar voren. Hij toont mensen met hun
aantrekkelijkheden én onhebbelijkheden.
Soms doorleefd, altijd passievol en waardig.
Zijn sporters zijn juweeltjes. Zwemmers
ademen. Voetballers duelleren gepassioneerd
om de bal. Zeilers voeren een strijd met de
elementen.
Albert schildert krachtig. In tal van grijsbruinnuances in combinatie met felle kleuren.
Zijn lijngebruik is soms bruut, soms subtiel.
Maar altijd brengt hij emoties over. Oprechte
emoties, oprechte weergaven van de werkelijkheid.

Papaver - acryl op doek - 75 x 65 cm

Viool - twee luik - acryl op doek - 40 x 30 cm

Straaten
van
Frans

BEELDHOUWER

Kracht en beweging in harmonie
Beeldhouwen is de belevenis van ruimte en de uitdaging van
het driedimensionale. Beweging, kracht en de spanning van de ruimte
– dat zijn de items die Frans van Straaten in zijn beelden tot uitdrukking
probeert te brengen.
Van Straaten (1963), die in 1988 zijn studie beeldhouwen afrondde aan de
Academie voor Beeldende Kunsten in Rotterdam, wordt wel een evenwichtskunstenaar genoemd. Steeds is hij op zoek naar de harmonie tussen krachten en
bewegingen ten opzichte van de ruimte. Hij wist daarvoor een eigen beeldtaal te
formuleren. De stijl waarin hij de klassieke plastische kunst van het beeldhouwen
giet – het modelleren – komt het best tot zijn recht in brons.
Evenwicht III - brons - 30 x 67 x 12 cm

B e l e v i ng van de ruimte
Frans zet de energie die samenhangt met het leven, het gevoel en de emotie in materie
om via kracht en beweging. Zijn beleving van de ruimte komt tot uitdrukking in beelden met een geheel eigen vorm en een geheel eigen karakter. Zijn stieren drukken
samengebalde kracht uit, terwijl de paarden meer kracht vinden in hun elegantie.
Zo roept elk beeld een eigen associatie op, een metafoor voor een bepaalde emotie. Overigens: een van zijn grootste bronzen
stieren staat in Capelle aan den IJssel. Het monumentale beeld is ruim vier meter hoog.
De belangrijkste bronnen van de beeldhouwer zijn
te vinden in de kunstgeschiedenis. De renaissance
bijvoorbeeld. Leonardo da Vinci inspireert Frans met
zijn intrinsieke beelden, Michelangelo met zijn expressie en kracht, en
Giovanni Bologna met zijn intrigerende tegengestelde bewegingen en de
suggestie dat de wet van de zwaartekracht niet van toepassing lijkt te zijn.
Inspiratie doet Frans ook op in de danskunst.
Frans van Straaten is een beeldhouwer tussen traditie en oorspronkelijkheid. Ook deze
twee op het eerste gezicht tegenstrijdige begrippen weet hij in harmonie te brengen.

Gestrekt vooruit, in open ruimte - brons - 150 x 110 x 110 cm

Gestolde beweging
RAM II - brons - 30 x 30 x 18 cm

Dat alles leidt tot een hele serie tot de verbeelding sprekende
bronzen. Bronzen die Frans een krachtige samengebalde uitstraling heeft gegeven. Bronzen – in een beperkte oplage – die een gestolde beweging tonen. Beelden die het begrip harmonie een authentieke gestalte geven.
Expressieve beelden, die stoer en sierlijk zijn, die met emoties spelen en een
plaats innemen in de ruimte. Ze zijn niet alleen in Nederland te vinden;
Frans exposeert ook regelmatig in het buitenland.

Gegrepen door de magie
van oude foto’s en films

Maartje Heymans bewondert veel kunstenaars. Uit alle tijdperken en uit alle richtingen.
Twee kunstenaars steken er echter bovenuit: Fabritius en El Greco. Dit duo heeft voor
Maartje speciale betekenis. “Wie naar mijn werk kijkt, zal er weinig van terugvinden.
Nee, mijn werk lijkt in de verste verte niet op wat Fabritius en El Greco gemaakt hebben. Maar daar streef ik ook niet naar. Ik heb in mijn werk mijn eigen stijl.”

Oog van Vivien Leigh - Olieverf op linnen - 80 x 80 cm

M a a r t j e

H e y m a n s

SCHILDER

Het werk van Maartje Heymans kan met recht vrij uniek genoemd worden. “Ik zie weinig of geen andere schilders die dezelfde techniek en onderwerpen gebruiken”, zegt ze
zelf. “Soms schilder ik familieleden, maar meestal zijn het volslagen onbekenden. Of
juist beroemdheden uit voorbije tijden. Mijn inspiratie vind ik in foto’s en films uit het
begin van die media. Wat mij grijpt is de magie van deze oude foto’s en films. Of juist
de donkere hoeken daar achter.”

Mond van Vivien Leigh - Olieverf op linnen - 80 x 80 cm

Am b a c h t e l ijk

Mond van Vivien Leigh - Olieverf op linnen - 60 x 40 cm

Maartje Heymans volgde twee richtingen aan de kunstacademie: beeldhouwen in Rotterdam en schilderen in Arnhem. “In beide opleidingen heb ik zo goed
als niets geleerd”, zegt ze. “Ik kon niet opnemen wat zij mij wilden leren. Ik ben dol op techniek en streef naar perfectie. Mijn wens was ambachtelijk schilderen en dat leer je niet op de kunstacademie.” Daarom zocht Maartje haar eigen leraren. Wat volgde was een periode van enorm hard werken om te komen
waar ze nu is aangeland. “Inmiddels heb ik het gevoel de technieken die ik wilde leren onder de knie te hebben. Onderwijl ga ik verder met zoeken en mijzelf
te ontwikkelen.”
Van het werk van Maartje wordt regelmatig gezegd dat het op een foto lijkt. De daarop volgende conclusie, dat het wel gekopieerd of overgeschilderd zal zijn,
is echter veel te simpel. Haar fotorealistische werk komt heel anders tot stand. “De basis voor mijn schilderijen”, vertelt ze, “zijn schetsen en foto’s. Aan de
hand van het voorwerk maak ik composities en uitsneden die ik wil gebruiken voor mijn schilderijen. Ik kopieer de foto’s dus niet, maar maak composities
aan de hand van foto’s. Ik maak een origineel beeld met een eigen uitstraling.”
Maartje maakt bij voorkeur grote doeken, minimaal 80 bij 80, maar liefst nog groter. “In eerste
opzet voorzie ik mijn doeken van meerdere onderlagen. De laatste laag krijgt een onderkleur die de
sfeer van het schilderij zal bepalen. De bedoeling van de onderkleur is dat de middentonen al aanwezig zijn. Daarop schilder ik de contouren met een kwast, waarna ik het meestal direct uitwerk..”

H a rdhandig

Ze gebruikt een grote verscheidenheid aan kwasten en verf. Hoewel het lang duurde voordat
Maartje goed met olieverf uit de voeten kon, is dit haar favoriete verfmateriaal geworden. “Als
medium gebruik ik een combinatie van lijnolie, standolie en terpentijn. Ik heb ongeveer tweehonderd kwasten, want ik vind het vreselijk om ze weg te gooien, ook als ze totaal niet meer bruikbaar zijn.” Met haar varkensharen kwasten gaat ze snel, direct en nogal hardhandig te werk. “Een
marterharen kwast zou na een paar schilderijen totaal kapot zijn”, zegt ze veelbetekenend.
“Ik werk meestal met een zeer beperkt kleurenpalet, een aardetint, oker en titaanwit. Dat kleurenpalet vul ik aan met diverse kleuren die ik erin verwerk.” Het resultaat is een onwaarschijnlijke
werkelijkheid met de uitstraling van een oude foto, maar wie goed kijkt ontdekt een grote verscheidenheid aan kleuren.
Maartje werkt snel – “Hoe sneller ik werk hoe beter het resultaat” – en past veelal de ‘nat in nat’techniek toe, waardoor kleuren in elkaar opgaan en vervagen.

Zonder titel - Olieverf - 100 x 100 cm

Met welke materie hij ook werkt,
doorheen zijn oeuvre loopt
een rode draad.

Michel

Janssens

BEELDHOUWER

Art Nouveau figuur - koper - 50 x 10 x 14 cm

Art Nouveau figuur - koper - 75 x 50 x 30 cm

Zijn werk wordt geboren in zweet en tranen.
Het is de uiting van de steeds weerkerende
golf die op de rots beukt en slaat, vorm geeft
en krijgt. De eeuwige strijd tussen Eros en
Thanatos. Of het nu klei, ijzer, koper, verf
of zand is, steeds gaan de gedachten bij het
bekijken van zijn werk naar de innerlijke zin,
de vierde dimensie, die van een beeldhouwwerk
een kunstwerk maakt.
Winners en losers, op zoek naar het mystieke, het
oeroude in de archeonauten, de visualisering van
de eenzaamheid, de zittende figuur op de bank in de
tuin, de hoog op de troon gezeten verschrompelde en
vereenzaamde macht.
De poging en het niet lukken van communicatie tussen
mensen op de brug.
De gehavende, gemartelde, gekwetste mens die aan telkens
weerkerende reconstructie toe is en telkens een nieuw slot
zet aan voorbije ontgoochelingen.
De roep om troost in de vrouwenfiguren die als het ware in
innig medeleven de ene arm die overblijft als een vleugel bedekt
en beschermt. Erato en Eros, gedreven beelden van een gedreven
man. Thema's in de oudheid geworteld, inhoudelijk van deze tijd.
De combinatie van gevoelens van alle tijden in een hedendaagse
vormgeving gedragen door een onmiskenbaar vakmanschap maken
van Michel, in de letterlijke zin van het woord, tot een meester in de
beeldende kunst.
Gezegend de dag, het uur, de plaats waar ik hem mocht ontmoeten Michel die ik mijn vriend mag noemen.

Daphné - koper - 300 x 120 x 60 cm

Wim Croonenberghs
Franschhoek 17 februari 1999

Muze - koper - 108 x 44 x 25 cm

Mystieke vormen en intense kleuren
Ze schildert in oude technieken, mengt pigmenten en
Arabische gom, lost poeders voorzichtig op in eitempera. Dan,
plotsklaps, strooit ze zand door de verf of breekt ze een tube
acrylverf aan. Zo werkt Corry Olthof. Bron van inspiratie
is de wereld die ze om zich heen ziet. En sinds haar reizen
naar de landen rond de Middellandse Zee en in het MiddenOosten probeert ze de wereld van het verleden te vangen. Ze
combineert heden en verleden, gefascineerd als ze is door de
mystieke vormen en intense kleuren van aardtinten in allerlei
schakeringen, tot mystiek groen en azuurblauw.

Corr y

Olthof

SCHILDER

Demeter - gemengde techniek op doek - 80 x 100 cm

I n t uï t i e v e o b ser vatie

Het best zou je de schilderijen van Corry Olthof 'evocatief'
kunnen noemen. Vormen en kleuren suggereren oude tijden
eerder dan dat die worden weergegeven. Ze mengt flarden van
herinneringen aan bijzondere plaatsen in de Levant met de
directe kleurindrukken, die leven en actualiteit geven aan de
persoonlijke beleving. Warme tinten en de samenklank van de
lijnen roepen de atmosfeer van toen op.

Corry doet geen poging de schildertrant van de oude mediterrane culturen te kopiëren. Ze staat met twee benen in het heden,
maar kijkt van daaruit om naar de charmes van een wereld die
vandaag de dag niet meer bestaat. In haar werk, dat op tal van
plaatsen in binnen- en buitenland is geëxposeerd, snijdt Corry
uiteenlopende thema’s en onderwerpen aan. Ze observeert en
beleeft de wereld om haar heen op een intuïtieve manier. Steeds
vaker stelt ze daarbij de mens en zijn wereld centraal: rijzige
en lijzige figuren die ze figuratief verbeeldt. Haar werken zijn
impressies van mensen, geplaatst in hun mysteries en rijke verleden met tempels en ruïnes.

Les foréts - gemengde techniek op doek - 100 x 100 cm

‘Pluk de dag’
Corry doet niet aan ‘historieschilderen’: geen statige voorstellingen of ernstige staatslieden in witte toga’s.
Ze laat kijkers naar haar werk veeleer kennismaken met de vitaliteit van het dagelijks leven. Daardoor voelen we veel beter de polsslag van samenlevingen die reeds lang door de tijd zijn weggevaagd.
Corry Olthof maakt zo een collectieve erfenis weer tot gemeenschappelijk bezit. En dan komt de boodschap:
in plaats van weg te dromen bij de paleizen van het oude Kreta en te vergeten dat we ons hier bevinden,
zouden we ons met nieuwe kracht moeten laten bezielen door samenlevingen die ons iets kunnen leren. Over
het 'pluk de dag' dat destijds de maatschappij doortrok. De rijzige figuren in haar doeken zijn geen standbeelden, maar haar persoonlijke interpretatie van levende mensen, net als wij.
Serenade - gemengde techniek op doek - 100 x 100 cm

Nelly

Madoulet
De Française Nelly
Madoulet studeerde in
1967, op 20-jarige leeftijd,
af aan de l’école des BeauxArts de Reims. Haar specialiteit was toen het maken
van gravures. Sinds 1971
heeft ze op talloze plaatsen
geëxposeerd, zowel collectief als individueel.

Zonder titel - Olieverf op doek - 20 x 20 drieluik
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De diepte, leegte,
stilte en rust van het landschap
Weidse horizonnen en Hollandse wolkenluchten. Die spelen de hoofdrol in
het werk van Margot Maaskant. Over de
luchten zegt ze: “Mede hierdoor bepaal
ik de sfeer van mijn schilderijen. Verder
staan diepte, leegte, stilte en rust centraal
in mijn werk. Wat ik wil uitdrukken zijn
vrijheid, openheid, rust. Dit zoek ik ook
in mijn dagelijks leven. Mijn schilderijen
tonen uitgestrekte velden met verre horizonnen. Vaak kleurrijk, maar soms ook
meer ingetogen van kleur, afhankelijk van
mijn eigen stemming of van de stemming
die ik weer wil geven.”
Hoge Veluwe - olie op linnen - 125 x 80 cm

Re a l i s t i s c h e r geworden
Margot Maaskant, sinds haar afstuderen aan de Academie voor Beeldende Kunsten St. Joost in Breda in 1997 werkzaam als beeldend kunstenaar, schilderde aanvankelijk abstract. “Nu terugdenkend”, zegt ze over die periode, “kan ik wel stellen dat dat was omdat het landschap voor
mij als schildersmotief nog abstract was. Ik heb lang moeten zoeken voor ik wist wat ik dan zo belangrijk vond in het landschap. Naarmate ik
langer landschappen schilder is het voor duidelijk geworden wat ik wil
laten zien. Met deze duidelijkheid is mijn werk realistischer geworden.”
Met het oog op haar meer recente werk noemt Margot zichzelf het liefst
een impressionist. “Ik zet graag sferen weg op het doek. Spelen met
ruimte en ruimtelijkheid, een geraffineerd kleurgebruik, elementen uit de
werkelijkheid weglaten of juist toevoegen om het beeld te scheppen dat
in mijn hoofd zit.”

Zonsondergang II - Olie op paneel - 33 x 22 cm

Z o n l i c h t e n r egenbui
Bijna vanzelfsprekend haalt ze haar inspiratie uit het Nederlandse
landschap: polders, akkers, bollenvelden, heidelandschappen,
zandverstuivingen, zeegezichten, de kustlijn. Variatie alom. “Al
deze landschappen zijn terug te vinden op mijn doeken omdat ze
me raakten toen ik ze zag. Met mijn schilderijen wil ik de mensen raken die ze bekijken”, aldus Margot Maaskant. De weers-

Bollenveld in de mist - Olie op linnen - 76 x 54 cm

omstandigheden spelen een grote rol. Het ene landschap baadt in het volle zonlicht,
terwijl het andere landschap bijna schuil gaat onder een dreigende regenbui.
Ze schildert heel minutieus, laagje voor laagje, en probeert verschillende technieken uit.
“Ik ben van mening dat je dat je hele schilderleven moet doen, je moet blijven ontwikkelen. Mentaal, schildertechnisch en beeldend.”

Oever II - olie op paneel - 37 x 25 cm

Routebeschrijving
Vanuit de richting Breda:
1. Neem de A58 richting Roosendaal
2. Neem na 13 km afslag Rucphen (afslag 21) richting
Bosschenhoofd
3. Ga na 400 m rechtsaf op de Rucphenseweg richting
Bosschenhoofd
4. Neem na 40 m de derde afslag op de rotonde (de
Roosendaalsebaan)
5. Na ca. 300 m ligt de ingang van nv De Beeldenstorm aan uw
rechterzijde
Vanuit de richting Roosendaal:
1. Neem de A58 richting Breda
2. Neem na 4,5 km afslag Rucphen (afslag 21) richting
Bosschenhoofd
3. Ga na 400 m linksaf op de Rucphenseweg het viaduct over
richting Bosschenhoofd
4. Neem na 500 m de derde afslag op de rotonde (de
Roosendaalsebaan)
5. Na ca. 300 m ligt de ingang van nv De Beeldenstorm aan uw
rechterzijde
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Vaste kunstenaars die momenteel exposeren met werk:
Beelden – sculpturen in brons, koper, steen en keramiek:
Ad Haring
Corry van der Stoel - van der Linden
Dimitri Xanthopoulos
Frans van Straaten
Gré Mirck
Jos Haeken
Karel van Wijngaarden
Marian van Steenoven
Marie Jose van der Meer - Spreksel
Mette Bus
Michel Janssens
Peter Minov
Truus Stoop

Schilders die momenteel werk tonen in de galerie:
Alberd Groenheyde
Anita Ammerlaan
Corry Olthof
Heidi Adcock
Ina van Toor
José Geertzen - Visser
Maartje Heymans
Margot Maaskant
Rob Bouwman
Nelly Madoulet
Sandra van der Steen de Vrijer
Syl Koekman

Antwoordkaart

nv De Beeldenstorm

Wilt u voortaan op de hoogte gehouden worden

Art Gallery Maurice Vrolijk

van de actuele ontwikkelingen van
nv De Beeldenstorm en de volgende edities

werkt collegiaal samen met
in Dordrecht.

van deze krant gratis ontvangen……
Vul dan de bon volledig in
en stuur deze retour aan ons.
Naam: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Adres:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Postcode / Woonplaats: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_____________________________
E-mail: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

nv De Beeldenstorm
Roosendaalsebaan 4
4744 SM Bosschenhoofd

Aldaar is meer werk te zien
van kunstenaars als
Peter Minov,
Corry van der Stoel - van der Linden
Rob Bouwman en
Syl Koekman.
Riedijk 104, 3311 TL Dordrecht
Tel 078-6133143 | Fax 078-6310317

Openingstijden:
donderdag t/m zondag van
13.00 t/m 17.00 uur. Tevens op afspraak.

