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e eerste maanden van de Beeldenstorm zitten er alweer op. Het 
openings weekend trok ruim driehonderd belangstellenden. Zowel 
de bezoekers als de exposerende kunstenaars zijn meer dan tevreden.

De reacties varieerden van: een aanwinst voor West Brabant tot een kwalitatief

mooie collectie met een breed aanbod in een prachtige ambiance.

FFiguratieve en realistische kunst op de Beeldenstorm
De Beeldenstorm presenteert twee- en driedimensionale kunst die herkenbaar is.
Herkenbaar in die zin, dat de kijker geen handleiding nodig heeft om de bedoeling van
het kunstwerk te begrijpen. Figuratief mag weer! Geen ingewikkeld of vaag verhaal
over wat de essentie vormt van het kunstwerk, maar gewoon kijken. Kijken naar het 
kunstwerk en de emotie die de afbeelding oproept op je in laten werken. De behoefte
aan dergelijke kunst wordt steeds groter. 

Zie hier de formule van de Beeldenstorm. Een brede presentatie van herkenbare 
hedendaagse kunst, met kleine uitstapjes naar abstract, op het landgoed Maple Farm.
Een grandioze combinatie van natuur en cultuur.

Wat staat er de komende maanden op het programma:
Exposities en beurzen met onder andere:
Romee Kanis, Ad Haring, Marian van Steenoven, Marcel Joosen, Rieke van der Stoep,
Frans van Straaten, Peter van Aernhem, Hans Versfelt, Wilma Hoebee, Marie José v/d
Meer, Michel Janssens, Marcel Joosen, Ada Stel en onze vaste kunstenaar Albert
Groenheyde met een aantal nieuwe doeken. (voor actuele informatie zie: www.nvdbs.nl)

Veel kijk en leesplezier met deze Kunstkrant en natuurlijk van harte welkom 
op de Beeldenstorm.

Tot ziens!

Paul F.T.M. Sevenhuysen
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De ontmoeting 
tussen twee 
uitersten
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aarriiaann  vvaann  SStteeeennoovveenn  (1949)
volgde haar opleiding aan de
Academie Artibus en aan het

Instituut voor psychosynthese.
Beeldhouwlessen kreeg ze bij Jan van
Luyn, Elly Hahn en Wout Maters. 

k r a c h t  d o o r
e e n v o u d

“Ik vind kracht in eenvoud, kracht door
eenvoud. Ik ben op zoek naar de 
ontmoeting tussen twee uitersten: het
vrouwelijke, het binnenlatende, het ont-
vankelijke en het mannelijke, het uit-
gaande, het daadkrachtige. 
Waar de bewegelijke vrouwelijke ener-
gie, de behoudende mannelijke energie
ontmoet, daar ligt voor mij het span-
ningsveld. Zowel in relaties, als in de
mens zelf. In dat contact gebeurt iets,
ontstaat iets, of het nu een kind, een rela-
tie of een beeld is.

d e  t o e k o m s t
i n  z i c h

Maar het kan ook de stekker in het stop-
contact zijn, die voor licht zorgt.
Of de klei en ik, waardoor een beeld ont-
staat. Wat er ook maar “geboren” wil
worden heeft groei, toekomst in zich.

Met dit bewustzijn ontstaat de keuze in
de manier waarop het contact kan
plaatsvinden.

“Dansen maakt het leven sprankelend en
leuk”.
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Grote
passie 

voor
brons R

oommeeee  KKaanniiss  (1953) begon haar
artistieke carriere met tekenen in
Frankrijk en Spanje. Zij was

regelmatig op de Place du Tetre in
Parijs te vinden. Daar ontwikkelde zij
haar kijk op de mens en de mensfiguur. 

g r a c i e u s
Na het werken met verschillende tech-
nieken kwam Romee uiteindelijk terecht
bij haar grote passie: het maken van
bronzen beelden. Zij kreeg onder andere
les van Karel Gomes. 
Haar beelden onderscheiden zich door
een lijfelijke benadering en een altijd gra-
cieuze vorm. Het onderwerp van haar
beelden is veelal ‘de vrouw’, waarbij ze
de natuurlijke schoonheid weergeeft
zonder daarbij een ideaal beeld te willen
schetsen. 

A
dd  HHaarriinngg (1951) studeerde aan de
Academie voor Beeldende
Kunsten te Arnhem. Hij vindt

zijn bron van inspiratie in mythologische
verhalen, de natuur en het menselijk
lichaam. Zijn doel is beweging en  emo-
tie van zijn onderwerpen uit te beelden
Hij slaagt daarin op een heel krachtige
en oorspronkelijke manier. Ad tekent,
schildert en boetseert.  

De beelden van Ad Haring zijn krachtig
van vorm. Het object wordt niet tot in
detail weergegeven maar blijft wel dui-
delijk herkenbaar. Het eist kunstenaars-
schap om de essentie van een beeld vast
te leggen in dat wat weggelaten wordt.
Het eist talent om een snelle beweging
en intense bewogenheid te laten zien in
een meer open vormgeving.

d e  h u m o r
Het verhalend vermogen van Ad is
groot. Ieder beeld vertelt een verscholen
geschiedenis. En voor degenen die het
willen zien is de humor een hartverwar-
mende toegift. 
Ad maakt regelmatig werk in opdracht
van de overheid en voor de particulier.

Mythologie
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C
oorr  ddee  RReeee (1960) werkte aanvan-
kelijk na zijn studie aan de
Stadsacademie voor toegepaste

kunst te Maastricht, als etser, uitsluitend
in het tweedimensionale vlak. Op den
duur ervoer hij dat als een te statische
bezigheid. Na een periode van experi-
menteren verwierf hij bekendheid met
driedimensionale creaties opgebouwd
uit koper, zink, messing, oude ornamen-
ten en glas-in-lood. Het zijn ruimtelijke
sieraden voor huizen, tuinen en parken.
zoals: romantische vogelhuisjes, tafels,
zetels, bankjes of vorstelijke tronen in
rijke schakeringen van natuurlijk roest-
bruin tot gevlamd groenblauw.

c o m f o r t a b e l
De verbeeldingswereld van Cor lijkt te
stammen uit een sprookjeswereld van rid-
ders en kastelen of uit de drama´s van
Shakespeare. Zijn kunstwerken zijn in
weerwil van hun fragiele en soms asceti-
sche uitstraling allerminst oncomfortabel
of onbruikbaar.

Drama´s  van
Shakespeare
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Jazz
op canvas

AAllbbeerrtt  GGrrooeennhheeyyddee  ((11993399))  studeerde aan
de Koninklijke Academie voor Beeldende
Kunsten te Den Haag. Momenteel expo-
seert hij bij de Beeldenstorm met een
serie naakten. Tevens met zijn laatste
werken die een impressie geven van muci-
si die onlangs optraden op het Jazz festi-
val in Breda. Albert laat meer en meer
zijn grafische achtergrond los. Voorheen
was dit terug te vinden in een geraffi-
neerd lijnenspel en het leggen van accen-
ten middels kaders. 

e x p r e s s i e f  
Zijn laatste schilderijen zijn veel vrijer van
toets en winnen hierdoor aan kracht. Het
expressieve krijgt een belangrijkere rol.
Het is voor de Beeldenstorm de tweede
serie die Albert hier exposeert. In de toe-
komst hopen wij u met nog meer werk te
verrassen.



K
aarreell  vvaann  WWiijjnnggaaaarrddeenn (1947) volg-
de de opleidingen voor beeldhou-
wen en vormgeven aan de Vrije

Academie voor beeldende kunst te
Rotterdam. Daarnaast volgde hij cursus-
sen portret- en modelboetseren en work-
shops “hakken in steen” en bronsgieten.
Het werkt van Karel is zowel abstract als
semi-figuratief, spontaan en met passie
ontworpen. Hij werkt in steen en brons.
De beelden zijn composities van speels
uitvloeiende bewegingen die leiden tot
sensuele, gebogen vormen. Het glad
gepolijste oppervlak vraagt om aange-
raakt en gestreeld te worden. 

Ongeacht het materiaal waarin ze zijn uit-
gevoerd, maken de beelden een fragiele,
indruk, die versterkt wordt doordat veel
van de beelden slechts op een enkel punt
op hun sokkel rusten. KK
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J
ooss  HHaaeekkeenn is in zijn werk steeds op
zoek. Het is iedere keer opnieuw
een creatieve ontdekkingsreis, waar-

bij hij probeert de toeschouwer als het
ware deelgenoot te maken van dit pro-
ces.

Bij het maken van een beeld werkt Jos
steeds puur op zijn gevoel, direct in
ruwe steen. Deze techniek wordt ook
wel en “taille directe” genoemd.

Er zijn een viertal uitgangspunten heel
belangrijk voor Jos: vorm, kleur, struc-
tuur en verhouding. 
Met deze vier uitgangspunten in zijn
achterhoofd probeert hij bij het maken
van een beeld voortdurend een juiste
balans te vinden.

Op dit moment is hij onder andere bezig
om een serie portretten; imago’s te
maken met expressionisme als uitgangs-
punt. In dit project probeert Jos gevoe-
lens als tederheid, wanhoop, waanzin
en schoonheid in beeld te vangen.

Hij heeft zich als doel gesteld om veelzij-
dig te werken en zich op een breed vlak te
blijven ontwikkelen. Dit betreft ook zijn
keuze voor materiaal en techniek.
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En taille  
directe 

Speels uitvloeiende
bewegingen



R
oobb  BBoouuwwmmaann is geboren in
Indonesië. Als klein kind was
hij al in de ban van het licht dat

door de ochtendnevels het landschap
kortstondig een geheimzinnige betove-
ring geeft. De natuur voelt als zijn huis,
in Nederland maar vooral in Zuid-
Frankrijk en het Toscaanse deel van
Italië waar het licht in de namiddag het
land in goud lijkt te veranderen.
Gedreven door de tijd maakt hij zijn
coloristische notities in het veld om die
verder in zijn atelier uit te werken. Hij
noemt zichzelf graag een colorist, zijn
schilderijen hebben een impressionis-
tisch karakter en zijn in een kenmer-
kend handschrift geschilderd, vanuit
het donker naar licht. Rob heeft les
gehad bij Ars Aemula Naturae in
Leiden, zelden zal de naam van deze
schildersacademie, “de kunst neemt het
op tegen de natuur”, zo bij een kunste-
naar en zijn werk passen.RR
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H
eeiiddii  AAddccoocckk (1944) werd gebo-
ren in Badessen (Duitsland).
Zij kreeg haar opleiding aan de

Hammersmith School te Londen en ver-
volledigde deze studie met een speciali-
satie van drie jaar in Firenze (Italië).
Haar specialiteit is olieverf op glas, eglo-
mise genaamd. Zij werd beroemd met
haar reeks van jazzorkesten, waarin zij
de swingende sfeer van New Orleans als
geen ander heeft gevat;  

m o n d a i n e
f i g u r e n

recepties, kaartspelers, casino’s tot zelfs
stierengevechten. Haar mondaine figu-
ren stralen een grote levensvreugde uit:
gulle gezichten, weelderige vormen,
nonchalante houding, een sfeerbeeld van
de “roaring twenties”. Heidi Adcock ver-
kreeg een “maitrise” aan de Royal
Academy of Arts in Londen, waar bijna
jaarlijks werk van haar wordt geselec-
teerd om deel uit te maken van de grote
zomertentoonstelling.

Olieverf op glas,
eglomise

Het zuidelijk licht
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Prominente plaats
voor de vrouw

M
aarriiee--JJoosséé  vv//dd  MMeeeerr--SSpprreekksseell
(1946) verschoof haar aan-
dacht na jaren schilderen

steeds meer naar de beeldhouwkunst. In
haar schilderijen kon ze niet kwijt wat zij
voelde. Het driedimensionale van boet-
seren in was en klei geven haar veel meer
mogelijkheden tot expressie. 

h e t  l e v e n
z e l f

Haar beelden zijn altijd van brons en
over het algemeen figuratief, veelal vrou-
welijk, sierlijk en naar eigen ontwerp
gekleed. Soms alleen, soms in een rela-
tie, vrolijk of in overpeinzing. 
Haar belangrijkste inspiratiebron is het
leven zelf, waar de vrolijke kanten de
boventoon voeren en de vrouw de pro-
minenste plaats inneemt.

AA
ddaa

  SS
ttee

ll

Primeur

AAddaa  SStteell  (1947) is bekend geworden met
haar beelden in keramiek of brons en
meer recent uitgvoerd in polyester. De
laatste in groot formaat onder de titel
ADA STEL XXL. 

Naast deze vormen van kunst schildert
Ada al geruime tijd. Tot voor kort onder
het pseudoniem “Moia”. De
Beeldenstorm in Bosschenhoofd kreeg
de primeur om een tentoonstelling in te
richten van schilderijen van Ada onder
haar eigen naam.
Ada beschouwt zichzelf als autodidact
op het gebied van de schilderkunst. De
zoektocht naar een eigen toets, een eigen
kleurschakering en verbeelding werd
geïnspireerd door  diverse opleidingen
bij enkele kunstschilders. 

c o n t r a s t -
w e r k i n g

Ada werkt voornamelijk met acryl zowel
op doek als op paneel. De doorleefde uit-
straling wordt versterkt door contrast-
werking met schaduwpartijen en het toe-
passen van verschillende kleurlagen. 



De Kunstkrant wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van NV de Beeldenstorm BV - oplage 35.000 - vormgeving AGTP

A n t w o o r d c o u p o n
� Ik onvang graag per e.mail de Kunstkrant en maandelijk ‘t expositiebulletin

E-mail:

� Ik ontvang graag per post de Kunstkrant 

Naam:

Adres:

Postcode/woonplaats:

R o u t e b e s c h r i j v i n g
VVaannuuiitt  ddee  rriicchhttiinngg  BBrreeddaa::  �

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

VVaannuuiitt  ddee  rriicchhttiinngg  RRoooosseennddaaaall::  �

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

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)

KKuunnsstteennaaaarrss  ddiiee  mmoommeenntteeeell  eexxppoosseerreenn  iinn  ddee  BBeeeellddeennssttoorrmm::

BBeeeellddeenn:: Ad Haring - Frans van Straaten - Romee Kanis - Wilma Hoebee - Marian van Steenoven - Marie José van der Meer-Spreksel
Mette Bus  - Corry van der Stoel-van der Linden - Carl Geurts -  Truus Stoop - Jos Haeken - Karel van Wijngaarden - Michel Janssens
– Ada Stel -Peter Minov – Rino - Peter van Aarnhem – Ed Schouten – Rieke van der Stoep – Marcel Joosen

TTooeeggeeppaassttee  kkuunnsstt::  Cor de Ree - Monique Peters - Dimitri Xanthopoulos

SScchhiillddeerriijjeenn  //  ggrraaffiieekk:: Albert Groenheyde – Hans Versfelt - Ada Stel - Corry Olthof - Ina van Toor - Ad Haring - Conny Lemke 
José Geertzen-Visser - Maartje Heymans - Margot Maaskant - Rob Bouwman - Nelly Madoulet - Syl Koekman - Heidi Adcock

�

A r t  G a l l e r y
M a u r i c e  V r o l i j k

De Beeldenstorm werkt collegiaal samen met 
Art Gallery Maurice Vrolijk in Dordrecht

Aldaar is meer werk te zien van kunstenaars als Peter Minov, Corry van der
Stoel - van der Linden, Rob Bouwman, Conny Lemke 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 


