
Nieuw in de galeriewinkel
Rense Jansen (NL)  
A morning walk in the woods inspires branch light.  
The light of the sun on the trees made me decide to do the opposite.

Jolande van Luijk (NL)  
I only use natural materials like all kinds of wool, silk and vegetal fibres. The fascinating  
structures and colours in nature are my source of inspiration. The name of my workplace is 
Fibreations: art and design in textile art, felt and plantpaper; wearable art and interior objects.

Sabine Moshammer (D)  
Since I have been working as an artist I was interested in things which had „lived their life“.  
During my arts studies I used them for mixed media pictures or combined them with ceramic 
vessels. For my recent works I use old bottles. The hand-crafted porcelain parts form a contrast 
to the industrial product, same as the shiny colour of the glass to the white porcelain. 

In living memory
Keramisten/ontwerpers Marianne van den Breeden en Judith Reedijk (NL) werken samen in het 
project ‘In living memory’. De huidige serie porseleinen buidelvazen verbeeldt het regime van 
arbeid en tucht van de gesloten Koloniën van Weldadigheid. 
 
In stock o.a. Angelien Coco Martin, Jos van Alphen, Tineke van Gils, Simon Gort, Horst 
Göbbels, Annelies Haring, Wietse de Jonge en Matthieu Robert. 
Keramisch tuinmeubilair Heike Rabe.

Reguliere openingstijden 14 mei t/m 17 september 2017, woe - zo 13.00 - 17.00 uur

Entree  
€ 3,- (inclusief 1x koffie/thee).  
Kinderen tot 12 jaar gratis.

Tijdens voorstellingen  
Het Pauperparadijs 
14 juni t/m 6 augustus 2017 
woe - zo 10.00 - 17.30 uur 

www.dekunsttuin.nl

F luisteringen

DeKunsttuin
Hospitaallaan 19, 9341 AG Veenhuizen
(06) 23561657

Vormgeving: Mooie Dingen

 Exposit ie: 14 mei t/m 17 september 2017



Emma van der Meulen (NL)
“Het maken van mooi en praktisch keramisch werk is mijn doel en het verzoenen van deze 
twee is de uitdaging. Van alle bezigheden die het vak met zich meebrengt is het draaien 
datgene waarvan ik het meest geniet. Ik werk in de traditie van gereduceerd steengoed 
met een link naar de Oosterse keramiek.”  
Dit laatste wordt vooral zichtbaar in de toegepaste glazuren: Celadon, tenmoku, shino.

Beatrijs Schweitzer (NL)
“Beeldhouwen betekent voor mij eigenlijk steeds weer opnieuw het wiel uit willen vinden.  
Oude werktuigen en instrumenten, maar ook vreemde voertuigjes of wapens, kunnen  
vragen oproepen over het vergeten gebruik of vermeende nut, terwijl hun aanwezigheid 
toch vanzelfsprekend lijkt. Soms is het een ‘verhaal’ dat zich opdringt. In mijn werk probeer 
ik zulke beelden als ver verwijderde, maar nog vaag aanwezige herinneringen weer naar 
boven te halen. Het concept bepaalt de vormgeving, het materiaal past zich aan.”

Bert Andreae (NL)  
Bert is in de eerste plaats tekenaar. Hij exposeerde zijn vrije werk op vele locaties in  
binnen- en buitenland en maakte illustraties voor diverse tijdschriften en boekuitgaven.  
Hij was medeoprichter van kunstruimte MES te Groningen, verbonden aan het tijdschrift 
De Essayhaas en docent lithografie bij het Grafisch Centrum Groningen.  
Recentelijk verscheen van zijn hand het boek ‘Voorste scherm, Voorlaatste stand’.  
Werk van hem is opgenomen in de collectie van het Rijksmuseum te Amsterdam. 
“Naast mijn tekenwerk vervaardig ik eveneens papierreliëfs en kleinplastiek. 
Mijn beeldend werk komt voort uit fascinatie voor het continue proces van verandering: 
wat beweegt ons zoal en hoe manifesteert zich dat? Daar stapsgewijs vorm aan geven 
ervaar ik als prikkel, niet als doel.”

Pim van Vliet (NL)
“Ik ben émailleur. De thema’s die mij beroeren zijn meestal landschappelijk van aard.  
Zij ontstaan terwijl ik werk aan de suggestie van: ‘hoe laag staat mijn horizon om een  
optimale ruimte en diepte te verkrijgen’. Ik brand het émail op koper bij 700° á 800° C. 
De kleuren die ik u via het emailleren in mijn landschappen toon, zijn ontstaan door zeer 
vele malen branden. Lagen van eentiende millimeter worden over elkaar heen gelegd, 
waarbij de kleur van het ene metaaloxide het andere nog net kan verdragen.”
Pim van Vliet is opgeleid aan de Academie Artibus in Utrecht, afdeling monumentale 
vormgeving, specialisatie email en heeft in binnen- en buitenland geëxposeerd, w.o.  
Monaco, Australië, Oostenrijk en Frankrijk. Zijn werk is opgenomen in vele privé collecties.

Tanneke Barendregt (NL)
“Mijn studie volgde ik aan de ABK in Rotterdam, afdeling beeldhouwen en daarna een 
jaar aan de de ABK St. Joost te Breda, afdeling keramiek. Ik maak autonoom werk en voer 
opdrachten uit voor gemeenten, instellingen en particulieren.
Het thema in mijn werk is ‘de mens en zijn omgeving’. 
De mens is vormgegeven als anoniem figuur of silhouet, soms als tronie en ook als 
portret. De grens tussen anonimiteit en herkenbaarheid speelt een grote rol.”

Nicoline Nieuwenhuis (NL)  
Studeerde aan de ABK Arnhem. Zij heeft zich in aanvang toegelegd op het etsen en het 
illustreren van tuin- en kinderboeken. Vanaf 1989 werkt zij als keramiste en schildert haar 
natuurimpressies op komvormen, vazen en schalen.  
Zij gebruikt hiervoor gekleurde kleislibs. De schilderingen op de hoge vaasvormen in deze 
expositie zijn geïnspireerd op landschappen.

Marja Steinmetz (NL)
Opgeleid als fotografe, heeft Marja Steinmetz in de loop van de jaren de stap genomen 
van twee- naar driedimensionaal werk. Zij deed als beeldend kunstenaar de opleiding 
textiele werkvormen en heeft zich ook verdiept in de techniek van houtbewerking.  
Uiteindelijk viel zij voor het materiaal glas.  
“Glas is één van de meest spannende, intrigerende en uitdagende materialen om mee te 
werken en mezelf te uiten”.   
Alleen na goed overleg werkt Marja in opdracht. In 2003 ontving Marja Steinmetz de 
Boellaardprijs en in 2005 de B.J. Kerkhofprijs voor haar gehele oeuvre.

Véronique Depondt (FR)
“Amazed since childhood by the mineral, awoken to the language of forms by  
architecture, deeply touched by primitive and archaic art, clay and high temperature  
glazes imposed themselves to me as the tool to my own way.  
Each piece of work emerges from a deep desire of life: looking for unity and harmony, 
find back to our origins. Giving up to the heart of clay; looking to its depths and it silence 
for a presence, a mystery, a symbol, extracting a sign, one formal and real manifestation 
of Life. In this sculptural way of working, illustrated by perceptible variations of simple or  
composed forms, the dialogue between forms, materials and colors is primordial.”

Foto’s voorzijde v.l.n.r.: Chris Timmers, Mirjam Kerstholt, Véronique Depondt, Beatrijs Schweitzer.


