H

et eerste zomerseizoen van de Beeldenstorm zit er op.
Met extreme weersomstandigheden van hittegolf tot
natte moesson. Toch was er altijd een goede opkomst bij exposities. Er is genoeg te zien met uitschieters als Patrick van
Craenenbroeck en Mark Dedrie die veel lovende kritieken kregen
van bezoekers als ook de media. Op verschillende beursen gaven we een
eerste presentatie van de vaste stal kunstenaars. Ook hier kwamen goede
reakties van bezoekers, collega’s en kunstenaars.
Nieuwe kunstenaars die komen exposeren op de Beeldenstorm zijn
onder anderen: Greta van Puyenbroeck, Lubuïn d’ Haese, Marinus Klap,
Erik Kierkels, Janhendrik Dolsma en Gisela Vacca. Namen die garant
staan voor mooie exposities.
In december wordt er een thema expositie ingericht met als titel All
Small; werk van de vaste kunstenaars op en in het kleinere formaat.
Gast exposanten zullen in dezelfde periode sieraden en edelsmid werk
tonen. Meer informatie ontvangt u eind oktober.
Behoudens de exposities op de galerie en beeldentuin is de
Beeldenstorm ruim vertegenwoordigd op de Nederlandse en Belgische
kunstbeursen, zie onze site.

Wij hopen U op de Beeldenstorm of op een van de beursen te verwelkomen.

Met vriendelijke groet Paul F.T.M. Sevenhuysen

De Beeldenstorm - Roosendaalsebaan 4 - 4744 SM Bosschenhoofd - Tel. 0165 340333 - www.nvdbs.nl - nvdbs@freeler.nl
toegang gratis - geopend: do/vrij van 14.00 tot 17.00 uur - za/zo van 12.00 tot 17.00 uur - overige tijden op afspraak - (voor wintertijden zie site)

Greta Van Puyenbroeck (1943)
Haar ouders Paula Verberckmoes en Vital Van
Puyenbroeck, beiden kunstschilders, legden door
hun voorbeeld de basis voor haar liefde voor de
kunst.
Van 1960 tot 1962 volgde zij lessen in schilderen
en beeldhouwen aan de Koninklijke academi
voor Schone kunsten te Antwerpen.

Daar leerde ze haar man, Jan Van Dooren kennen. Eerst waren het vooral hun kinderen met de
huisdieren die haar inspireerden, later werden
dat bijna uitsluitend dieren.
Zo was ze een goede bekende in de Antwerpse
Zoo en Planckendael. Daar ze steeds het model
ter plaatse boetseerde.

De meeste dieren zijn geportretteerd en de band tussen haar en
het dier is opmerkelijk.
Vanaf 1976 exposeerde zij verscheidene malen op uitnodiging
of samen met haar moeder .
Van New York, California,
Canada tot en met in Europa
zijn haar werken bij private klanten of verzamelaars te vinden.
Wij zijn er trots op het werk van Greta opnieuw
voor een breed publiek te mogen presenteren.
Haar kwaliteiten behoeven hier geen toelichting.
Een meester animalier die te lang voor de liefhebber onzichtbaar is geweest. Wij hopen u de
komende jaren te verrassen met haar ongekende
beelden.

Mark Dedrie behoeft voor de vaste lezers van de
KunstKrant geen nadere aankondiging.
Was er eerder een uitgebreide serie pinquins
van de hand van Mark, de uilen familie gaat
gestaag dezelfde kant uit. Met als hoogte punt
eigenlijk geen enkel beeld in het bijzonder. Stuk

voor stuk meester werken in de eigen stijl van
Mark. De afwerking en patine gelijk de voorgangers. Perfectie tot in het kleinste detail. De
graad van abstrahering misschien iets minder
ver doorgevoerd. Waarin de zoektocht te herkennen is die voort blijft duren naar het perfecte
beeld en beeldtaal. Less is more ook bij Mark.
Wij blijven ons verbazen over de weg die hij
bewandeld en de beelden die deze ontwikkelingen uiteindelijk opleveren.

Erik Kierkels De beelden van Erik bezitten een
enorme spanning. Vol vuur, krachtig in uitdrukking bij zijn stieren en paarden , teer en
speels in zijn engelen en danseressen.
Ieder beeld is een momentopname waar de
betekenis gevangen is in een kort ogenblik van
verstilde emotie. De beelden zijn dragers van
het dagelijkse leven zoals wij dat tegen komen.
Het werk is gelijktijdig een metafoor voor onze
wensen en verlangens. Het zijn uitbundige
beelden waarin mens en dier in ontembare
extase loskomen.
Ze zijn niet alleen dynamisch in hun verschijning maar lijken in de loop van de dag te veranderen door de ritmische spiermassa’s en golvende lijnvoering.
Het licht speelt met de beelden en laat nieuwe
vormen ontstaan; nieuwe vlakken, nieuwe
kaders en andere structuren komen vrij.
De sculpturen zijn esthetisch van opzet met een
klassieke notatie.

Op zoek naar een antwoord. . .
Kijken naar het werk van Van Craenenbroeck
plaatst je meteen terug, ver achter je in de
waardige onrust en de tragiek van de antieke
mens. Eeuwen terug zo te zien op het eerste

gezicht. Het werk lijkt wel een anachronisme.
Het toont de mens in een tijd waar hij alleen
moest zoeken hoe rechtop te blijven staan,

machteloos en waardig ten aanzien van het
fatum (het lot) en de goden. De milde relativering van de wijzen en de minzaamheid van
een mens geworden God waren niet over hem
gekomen. Van Craenenbroecks figuren zijn
vechters in de arena van een antiek theater. Of
profeten die gespannen kijken, maar niets
ontwaren. Onmachtig en meedogenloos met
hun toegeknepen ogen en hun gebalde vuisten. Omdat aan hen niets gratis in de hand
wordt gegeven, moeten ze wel de vuisten ballen. Ze willen zien maar er is nog niets of het
is nog heel ver. Ze willen iets grijpen maar er
is niets. Ze hebben een verkrampte mond
want er valt niets te zeggen omdat hen van
elders niets wordt gezegd. Maar heel hun verbetenheid en agressiviteit is vooral een tragisch roepen om een antwoord dat niet komt.

Of is het de mens die aan dat antwoord al
voorbij is en niet meer kan geloven dat er iets
elders te vernemen valt? Een Nietzscheaanse
mens, stoer en zo kwetsbaar tegelijk. Niet
genezen van de wonde van de dood van God.
Die wonde blijft maar open...
Tekst naar:
Godfried kardinaal DANNEELS
Aartsbisschop van Mechelen-Brussel

Eugene Demane heeft vanaf 1989 alle banden
van herkenning losgelaten en is na dertig jaar
figuratieve schilderkunst de wereld van de
abstractie binnen gestapt. Dit is het bewijs van
de ernst die deze kunstenaar in al zijn periodes
heeft bezield en van zijn vakmanschap, dat zowel
vroeger als nu zijn schilderkunst tekent. Bij deze
nieuwe schilderkunst heeft hij gewoon zijn
lyrisch temperament gevolgd en op deze vleugels
kwam hij terecht in een geheel nieuwe wereld.
Demanes schilderijen tonen iets en verbergen
tegelijkertijd. Zij blijven de kijker ondervragen en
boeien. Opvallend is een bijzonder rijk en gevarieerd kleurenpalet.
Zelf spreekt hij dan graag van ‘een droomwereld
van kleuren’ of van ‘een met licht overgoten melodie’. Die melodie zit in de grondtoon die uitgestreken, glad en ontvankelijk blijft.

De monografie met een uitgebreid overzicht van
Eugene’s werk is te koop bij de Beeldenstorm

Janhendrik Dolsma (1950) opleiding: Academie
Minerva, Groningen
“Zolang als ik me kan herinneren ben ik gefascineerd geweest door de zee. Als jongetje van een
jaar of vijf zag ik hem (haar?) voor het eerst en ik
was volkomen overdonderd; dat iets zo groot
kon zijn. Dat gevoel is eigenlijk altijd gebleven.
Op de één of andere manier werkt het waddengebied op mij als een soort mentale douche, het zet
de wereld voor mij in perspectief. Ik probeer er
zo veel mogelijk tijd door te brengen.
Toen ik op de academie Minerva studeerde (van
1968 tot 1973) raakte ik geïnteresseerd in de landschapsschilderkunst, en dan vooral de Hollandse.
Indertijd heb ik vooral de 17de eeuw goed bestudeerd. De laatste jaren verdiep ik mij in de
Haagse School. Daarnaast heb ik een warme
belangstellling voor het romantische landschap.

Albert Groenheyde (1939) studeerde aan de
Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten
te Den Haag. Albert exposeeert met regelmaat
op de Beeldenstorm. Momenteel is er een serie
naakten te zien.
Zijn laatste werken zijn vrijer van toets en winnen hierdoor aan kracht. Het expressieve krijgt
een belangrijkere rol.

Tobias Spierenburg (1977) is geboren in een
Haarlemse kunstenaarsfamilie waar hij de
invloed onderging van zowel een schilderende
vader als grootvader.
Hij volgde zijn opleiding aan de Koninklijke
Academie voor Beeldende Kunst in Den Haag
en aan de Koninklijke Academie voor Schone
Kunsten in Antwerpen.
Zijn landschappen in olieverf stralen een serene
rust uit doordat hij de stemmingen die een
alleenstaande boom omringen op een subtiele
wijze uitbeeldt. Vooral het licht neemt hier een
primaire plaats in. Het beeld dat gecreëerd
wordt is fragiel en vaak mistig. Zijn schriftuur is
zowel doorwerkt als impressionistisch en de
composities zijn sober en harmonieus.

Tobias exposeert regelmatig in binnen en buitenland

Marinus Klap (1944)
Het verlangen om zowel praktisch als creatief te
werken zette Marinus, opgeleid als tekenaar, al
snel aan tot beeldhouwen. Zowel in brons,
natuursteen en polyester maakt hij beelden geïnspireerd op de menselijke figuur, alleen of in een
groep. Marinus werkt daarnaast ook abstract.
Hierbij reduceert hij de vormgeving tot een spel
van karakteristieke lijnen en vlakken, die vanuit
alle gezichtshoeken spannend en harmonieus
zijn.
De krachtige geabstraheerde en gestileerde
vormgeving die zo ontstaat doet bijna denken
aan een tekening die tot leven is geroepen.

Jef De Cock ontving zijn opleiding aan de
Academie te Antwerpen o.l.v. P. Van Esbroeck;
echtgenoot van de schilderes Hermine De Roo.
Jef ontwerpt sculpturen opgebouwd met behulp
van smeed- en lastechnieken. Hij heeft een voorkeur voor o.a. figuren met diverse symbolische of
decoratieve elementen. Hij maakt tevens abstract
werk. Jef weet aan de dingen uit de realiteit een
nieuwe bestemming te geven. Hij kiest
vaak vreemde vormen, maar hij weet deze tot een
harmonisch en passend geheel op te voeren.
Waar het om portretten gaat, wordt het hoofd en
de buste vooraf in klei gemodelleerd.
In elk van deze portretten slaagt hij erin het gegeven een indrukwekkende présence mee te geven
door hoofd en buste te verbinden met verticale
stangen. Bovendien krijgt deze verticale
verbondenheid een ruimtescheppende dimensie,
die het tot een sfeerscheppend geheel
omtovert.

Lieve Dejonghe Schildert sinds 1996 warme,
fijne, realistische stillevens, op een intiem formaat.
Sommige van haar recente werken zijn groter en
eerder magisch realistisch. Vroeger werkte Lieve
abstract: grote , kleurrijke en emotionele schilderijen. Beroepshalve, als lerares plastische opvoeding en als free-lance illustrator en reisverslagschrijfster , behield ze steeds een band met het
realisme. In 1995 leerde ze het werk van de hedendaagse fijnschilder Helmantel kennen en de liefde
voor het realistische weergeven der dingen werd
compleet. Ze vervolmaakte zich bij realistische
schilders waaronder Le Mair, Diels, Boffé en
Herdin. Het fijnschilderen werd haar voltijdse
passie en job; waarbij Lieve werkt met een eigen
beeld- en vormtaal.
Het werd ook een soort van een afrekening met
haar opvoeding en opleiding van de jaren ‘80
waarin realisme “niet kon” en afgedaan werd als
“maar een techniekje”. Ook voor haar moest kunst
toen origineel, vernieuwend en shockerend zijn,
“geschilderd vanuit de buik” zoals dat toen heette.
Terwijl zij vroeger in de musea de zalen van de
oude meesters vermeed, hangt ze nu met haar
neus bovenop Vermeer, Rembrandt, Alma
Tadema, Dou,.. genietend en studerend met buik,
hoofd en hart. Wat niet betekent dat de affectie
met abstracte of conceptuele kunst er niet meer is.
Wat ooit zogenaamd alleen techniek was werd
een uitdaging. Voor haar gaat het trouwens over
zoveel meer: het gaat over techniek én compositie
én kleur én sfeer én emotie als ook om de subtiele
mogelijkheden om met symboliek en mystiek te
werken.

Kunstenaars die momenteel exposeren in de Beeldenstorm:
Beelden: Mark Dedrie (B) ⏐ Greta van Puyenbroeck(B) ⏐ Erik Kierkels ⏐ Margreet Bosker ⏐ Frank Biemans ⏐ Frans van Straaten ⏐ Michael Bracke (B) ⏐ Mette Bus
Patrick van Craenenbroeck (B) ⏐ Jos Haeken ⏐ Ad Haring ⏐ Martin Hogeweg ⏐ Lubuïn d’ Haese (B) ⏐ Wilma Hoebee ⏐ Guy Janssen (B) ⏐ Michel Janssens (B) ⏐ Marcel Joosen
Romee Kanis ⏐ Marie José van der Meer-Spreksel ⏐ Ed Schouten ⏐ Marian van Steenoven ⏐ Ada Stel ⏐ Rieke van der Stoep ⏐ Rino ⏐ Peggy Wauters ⏐ Hans Janssen
Toegepaste kunst: Cor de Ree ⏐ John Hellenberg
Schilderijen / grafiek: Albert Groenheyde ⏐ Eugene Demane (B) ⏐ Epko Cordél ⏐ Marc de Corte ⏐ Lieve Dejonghe (B) ⏐ Janhendrik Dolsma ⏐ Carel Huls ⏐ Guy de Jaegher
Nelly Madoulet (B) ⏐ Corry Olthof ⏐ Drago Pecenica ⏐ Hans Versfelt ⏐ Jos van Riswick ⏐ Tobias Spierenburg ⏐ Gisela Vacca (B) ⏐ Karin Verhelst (B) ⏐ Rob Bouwman
Suzanne van Vianen ⏐ Francisca Kalmijn

De Beeldenstorm - Roosendaalsebaan 4 - 4744 SM Bosschenhoofd - Tel. 0165 340333 - www.nvdbs.nl - nvdbs@freeler.nl
toegang gratis - geopend: do/vrij van 14.00 tot 17.00 uur - za/zo van 12.00 tot 17.00 uur - (zie site voor wintertijden)

Nieuwe website
www.nvdbs.nl

Routebeschrijving
Vanuit de richting Breda: 

Vanuit de richting Roosendaal: 

1. Neem de A58 richting
Roosendaal
2. Neem na 13 km afslag
Rucphen/Bosschenhoofd
(afslag 21) en volg de richting
Bosschenhoofd
3. Sla linksaf op de rotonde
4. Na ca. 300 m ligt de ingang
aan uw rechterhand

1. Neem de A58 richting Breda
2. Neem na 4,5 km afslag
Rucphen (afslag 21) richting
Bosschenhoofd
3. Ga na 400 m rechtsaf over het
viaduct richting Bosschenhoofd
4. Sla linksaf op de rotonde net
na het viaduct
5. Na ca. 300 m ligt de ingang
aan uw rechterhand
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