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Een bijzondere tentoonstelling , een
combinatie van hedendaagse kunst,
ambacht en cultuurhistorie. Hedendaagse kunstenaars hebben zich
laten inspireren door een versleten,

Eva Kasbergen

Hedendaagse kunstenaars, uit allerlei disciplines, zijn gevraagd
een kunstwerk. Het geweven textiel is in een restaurant, eerst

HILVERSUMSE KUNSTENAARS
IN HET DRESSELHUYSPAVILJOEN
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dan nu als geheel versleten lap, een grondstof voor de kunstenaars, een inspiratiebron voor het creëren van nieuw werk.

Deelnemende kunstenaars:
Floor Max

als servet gebruikt, toen als theedoek, daarna als poetsdoek. En

Curator Elganan Jelsma: “Bij het recyclen van oude materialen gaat het niet alleen over het bewust omgaan met afval,
maken. En door één soort afval/grondstof te kiezen komt de
diversiteit van de kunstenaar meer naar voren. Het geeft de
kunstenaar de mogelijkheid om zijn/haar talent en eigenheid te
laten zien. Er zijn schilderijen, collages, foto’s en beelden te zien.

Claudia Gianotten

maar ook over iets nieuws creëren, iets vormgeven, iets ‘moois’

Een enorme variëteit aan kunsten, technieken en ambachten.”

Guido Orsetti

Tentoonstelling Inslag
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8 mei t/m 12 juni 2015:
Het Meertens Instituut, Joan Muyskenweg 25, 1096 CJ

Om op de waarde van het afgeschreven geweven materiaal in

Amsterdam, tel: 020 462 85 00

te gaan, wordt ook de geschiedenis van het weven en het ver-

Geopend tijdens kantoortijden. Weekenden gesloten!

haal van de wevers verteld. Een ambacht dat door velen werd
beoefent. Ook straatnamen verwijzen daar nog naar. Halver-

13 juni t/m 20 juli 2015:

wege de 18de eeuw waren er veel wevers in Nederland aan het

Het Brinkhuis, Brink 29, 1251 KT Laren

werk. De inkomsten waren zeer laag.
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Eddy Geerlings

om een oude versleten ‘Bonte Keukendoek’ te verwerken tot

Rob Schultheiss

geweven, geblokte keukendoek.

Inslag op Zonnestraal
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Werken van Hockney, Tinguely, Picasso, maar ook van
Warhol, Niki de Saint Phalle, Roy Lichtenstein en vele, vele
anderen.
Vier monumentale schilderijen van David Hockney kregen
binnen de tentoonstelling hun eigen zaal. Ze reflecteren
Hockneys beleving van de 'oneindige variatie van de
natuur'. Volgens het museum laten de prachtige werken
door hun losse verftoets en kleurgebruik zien hoezeer
de kunstenaar geïnspireerd is door Vincent van Gogh.
"Van Gogh zorgt ervoor dat je de wereld om je heen iets
intenser ziet", aldus Hockney. En zo heeft ook dit museum
de link naar Van Gogh gemaakt, die in juli125 jaar geleden
is overleden.

Het Noord Brabants Museum
Verwersstraat 41, 5211 HT
‘s-Hertogenbosch
Nog t/m 17 mei 2015

Hockney, Picasso, Tinguely
Het Noordbrabants Museum laat een serie hoogtepunten
uit de gerenommeerde kunstcollectie Würth zien. Met
ruim zestig werken van wereldberoemde kunstenaars
vormt de tentoonstelling een mooi beeld van de ontwikkelingen in de (vroeg)moderne en hedendaagse kunst.
Wij bezochten deze expositie op een ochtend in maart,
voor wij naar een workshop encaustiek gingen voor kunstenaars van het AKKV. Door de enorme diversiteit werden
wij bijzonder geinspireerd.

Tegen het Noord Brabants Museum zit ook het Stedelijk
Museum Den Bosch. Zij hebben op dit moment de tentoonstellingen:
How we work (New Dutch Design)
Global Identity (sieraden)
Raakvlakken (collectie keramiek en sieraden)
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meest uitbundige werken. Zijn landschappen en naakten behoren
tot de meest stralende in hun genre. Later maakte Gestel portretten

Singer Museum te Laren

en bloemstillevens in kubistische en futuristische stijl. De kubistische
www.singerlaren.nl
Nog t/m 7 juni 2015

landschappen uit Mallorca worden als zijn beste werken beschouwd.
Na een verwoestende atelierbrand in Bergen in 1929 verhuisde hij naar

persbericht Singer Laren
foto’s: Elganan jelsma

Blaricum, waar hij talloze mensen en winterse landschappen op papier
zette, vrijwel uitsluitend in krijt, gouache en tempera.

Leo Gestel. De mooiste modernist
Het Singer Laren toont werken uit het veelzijdige oeuvre van Leo
Gestel (1881-1941). Leo Gestel behoorde samen met Piet Mondriaan en
Jan Sluijters tot de belangrijkste vernieuwers van de Nederlandse schilderkunst. De felgekleurde landschappen en provocerende naakten
die zij rond 1910 schilderden waren ongekend en zorgden voor grote
opschudding in de Amsterdamse kunstwereld. Van de drie kan Gestel
met recht de mooiste modernist genoemd worden. Zijn leven lang
bleef Gestel op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in de kunst.
Hij liet zich inspireren door de nieuwste modernistische stromingen uit
Parijs: pointillisme, fauvisme, kubisme en futurisme. Hij deed regelmatig inspiratie op in het buitenland. Parijs, Mallorca, Duitsland, Italië en
Vlaanderen wisselde hij af met Amsterdam, Laren, Bergen, de Beemster
en tenslotte Blaricum.

Leo Gestel in Singer
In Amsterdam leidde Leo Gestel een bohemien kunstenaarsbestaan.
In oktober 1904 betrok hij een atelier op de ‘Jan Steenzolder’, in een
pand in de Tweede Jan Steenstraat waar ook Nescio destijds inspiratie
opdeed voor de inmiddels klassieke verhalen De Uitvreter en Titaantjes. Gestel raakte bevriend met jonge geestverwanten als Jan Sluijters,
Piet van der Hem en John Rädecker. In deze periode schilderde hij zijn

Leo Gestel was bijzonder inspirerend.
Wij zijn daarna meteen naar het
atelier gegaan. De afgelopen weken
hebben wij veel geschilderd. Vandaar
dat wij in de tekst het persbericht hebben overgenomen!
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Kunst-artikelen

De genoemde prijzen zijn particuliere verkoopprijzen, inclusief BTW. Exclusief verzendkosten.
Voor winkels, musea en galerieen gelden andere inkoopsprijzen. Neem contact op!

kaartspellen, puzzels en publicaties.
Het aloude idee van het omkeerpoppetje is nieuw leven ingeblazen. Het
boekje Topsy Turvy met een naai- en breipatroon voor omkeerpoppetjes is
verschenen. Initiatiefneemster is Elganan Jelsma. Het fenomeen van de Topsy Turvy poppetjes is al heel oud en komt waarschijnlijk voort uit de slavenperiode. In het boekje staat dus een traditioneel stoffen poppetje. Maar omdat niet iedereen kan naaien en veel mensen wel het breien nu oppakken,
heeft Elganan een gebreide versie toegevoegd. Een eenvoudig model dat in
tricotsteek wordt gebreid. En door middel van andere kleuren en versieringen kunnen er vele versies worden gemaakt.

www.pubart.nl
Het Weefkwartet;
Dit leuke kwartetspel biedt in 13 series van 4 kaarten een overzicht
van technieken, materialen en toepassingen in het weven. Ook een
kwartet met schilderijen van Van Gogh, die veel wevers schilderde en
een kwartet met andere kunstenaars.
Speels en leerzaam.
Weefkwartet:

8,95

2,50

Het Handwerk kwartet; Het traditionele handwerken

Doorgevingen uit het

zoals het ‘vroeger’ op de lagere school van de hand-

dodenrijk. Het verhaal over

werkjuf werd geleerd is weer helemaal terug. Dit leuke

Zwarte Mozes. Een roman

kwartetspel biedt in 13 series van 4 kaarten een overzicht

gebaseerd op bestaande

van handwerktechnieken als breien, borduren, quilten,

brieven, geschreven door

haken, kantklossen en naaldkanten. Ook worden typisch

Auke Jelsma.

Hollandse handwerkproducten en overige technieken als

Te koop via de webwinkel.		

punniken afgebeeld. Handwerkkwartet:

8,95

7,50

Catalogus Labyrint, met werken van
22 hedendaagse kunstenaars!
Slechts 2,50 en GEEN verzendkosten!
50 pg’s full colour! A6 formaat.

Drie bijzondere puzzels, met onder de puzzelstukjes haakpatronen en

Holland Kunst Kwartet; Holland door de ogen van

knopen! Full colour, met achterop informatie en een stukje geschiede-

kunstenaars. Enkele Thema's: klompen, tulpen. wilgen.

nis! Onder de puzzelstukjes een verrassing: bij de botters, hoe maak je

water, koningshuis, enzovoort. Het wordt een prachtig

knopen!, bij het Huizer meisje, haakpatroon van een pikmutsje en bij

geheel met een enorme diversiteit aan kunstenaars.

de modeprent een haakpatroon van een 'kapseltje'. A5 formaat, leuk

Kunstenaars als: Guido Geelen, Ad Arma, Marianne van

als cadeautje. Is goed te versturen in een A5 enveloppe. Per stuk 3,95.

Heeswijk, Diederick Kraaijeveld, Baukje Spaltro, Sacha

Grotere oplagen: korting! Neem contact met ons op.

Wendt. Guido Orsetti, Desiré Haverkamp en vele, vele

3,95

anderen.

8,95

