
Harm Jan Boven        Best (1956)

Hoewel hij afstudeerde als schilder ging in de loop der jaren de camera een 

steeds belangrijkere rol spelen in zijn beeldende werk. Inmiddels is er een archief 

van vele duizenden opnamen, het schetsboek van de kunstenaar, waarin de 

fascinatie voor lichtwerking in het landschap en lichtbronnen in de ruimte een 

doorlopende constante vormen.

Hij beoefent de fotografie vanuit een pure directe beleving, er komen geen 

technische bewerkingen of digitale veranderingen aan te pas, in die zin kan men 

zijn fotografie als 'Raw Photography' benoemen.

De camera wordt gebruikt als gereedschap om een zienswijze, een manier van 

kijken en reageren vast te leggen. Veel beelden ontstaan in de schemering, het 

moment dat het licht ongrijpbaar wordt, geheimzinnig en beweeglijk, en een 

hoge mate van abstractie in zich draagt. De contouren vervagen, de nacht doet 

haar intrede, de sluitertijd wordt langer. 

Caren van Herwaarden        Tilburg (1961)

Haar benadering van het lichaam is aards en zinnelijk, opgeladen met erotiek en 

spiritualiteit, en in de serie kleine aquarellen uitermate gelaagd, transparant en 

beweeglijk, alsof je met een röntgenbril, een klassieke kinderdroom, naar een 

perpetuum mobile van zich verstrengelende lichamen kijkt. 

Telkens duiken daar, in die kluwen van lichaamsdelen, weer die vormen en 

gebaren op die uitdrukking geven aan de emoties waaraan we onze menselijke 

waardigheid en solidariteit ontlenen: troost, tederheid, liefde, opwinding, 

overgave, extase, het vermogen om fysiek in elkaar op te gaan als verweer tegen 

verdriet, lijden en dood…’ (uit: Almost perfect, door Ludo van Halem, bulletin 

Stedelijk Museum Schiedam 2005).  De serie tekenachtige objecten, die zij voor 

Winterreise maakte alsmede  grote aquarel ‘Zesde dag’ visualiseren de gedachte 

van Schubert: Tegenslag en reflectie scherpt het verstand en sterkt het gemoed.

Claudy Jongstra        Roermond (1963) 

Claudy Jongstra is een internationaal erkende kunstenaar die het liefst met 

natuurlijke materialen werkt. De natuur zelf vormt haar inspiratiebron en zij 

houdt in alle opzichten rekening met de natuur. Door het gebruik van wol, zijde 

en andere natuurlijke vezels krijgt haar werk een hoge tactiliteit en een bepaalde 

sensualiteit. Bovendien hebben haar stoffen en kunstwerken heel bijzondere 

kleureigenschappen door de toepassing van plantaardige kleurstoffen. 

Zij beschikt over een kudde Drentse heideschapen en is haar eigen plantaardige 

ververij begonnen. Zij teelt haar eigen verfplanten in het Waddengebied. In 

samenwerking met twee boeren uit de gemeente Het Bildt is dit najaar de eerste 

oogst Sint Janskruid, Rode Klaver en Ridderspoor binnengehaald. De teelt kan 

met het keurmerk 'Waddengoud' worden gecertificeerd, als duurzaam product 

uit het Waddengebied. 

De kring van een geheel zelfvoorzienend productieproces is gesloten. 

Marc Mulders        Tilburg (1958)

Veelzijdig kunstenaar Marc Mulders maakt op landgoed Baest, bij Oirschot, 

prachtige beelden van de hem omringende natuur, ‘op tijden dat nevel, mist en 

schemer voor hem het penseel ter hand nemen’.Mulders beschouwt het bos van 

landgoed De Baest, waar hij sinds 2008 woont, als zijn buitenatelier. 

Deze parel in de natuur ligt als een verscholen, geheime kamer tussen rechte 

akkers en eentonige maïsvelden. Hij is in het hart van De Baest vaak te vinden bij 

de dageraad of tegen zonsondergang. 

De openbaringen aan licht en kleur die Mulders op die tijden in het landschap 

ervaart, vangt hij met zijn schildersoog en registreert hij met de camera. Mulders 

registreert niet alleen met zijn camera, maar wil ook helende beelden scheppen, 

als tegengif voor de verstoorde harmonie in de natuur. 

Het gedicht van Wilhelm Muller, waarop Schubert zijn Winterreise componeerde 

gaat zijns inziens over een ‘stilstand’ ... een 'bevroren' tijdsbeeld.   Zoals de erva- 

ring in de stille sneeuw/vorst als het wit een opmars in vertraging opeist.

Anke Roder        Bayreuth (1964)

Anke Roder schildert met encaustiek (bijenwas en pigment) en olieverf op 

houtpanelen en  aangespoeld wrakhout.  Het schilderij wordt laag over laag 

opgebouwd, waardoor haar werk een diepte krijgt zonder concreet te worden 

en waarbij  men de energie van het schilderproces en de  archeologie van het 

schilderij ervaart.

Zowel bij haar landschappen als ook bij haar plantmotieven wordt het elemen-

taire oerbeeld onderzocht. De landschappen kennen een scherpe tweedeling, 

zowel in materiaal als in beeld , bepaald door de horizon. Deze verbindt de lucht, 

geschilderd in encaustiek, met aarde of water, geschilderd in pasteuze olieverf. 

Materialiteit, licht en kleurwerking worden bepaald door de veranderende 

kleuren en structuren van de seizoenen.

Bij de botanische schilderijen worden fragmenten van planten  geïsoleerd van 

hun omgeving  en tegen een diffuse achtergrond geplaatst. Het wezen en de 

essentie van de plant in een transparante omgeving laat een serene en poëtische 

wereld zien.  Achter die zichtbare wereld bevindt zich de imaginaire ruimte.

Adje Verhoeven - Layer by Adje        Oisterwijk  (1970)

In nauwe samenwerking met beeldend kunstenaar Marc Mulders is een bijzon-

dere collectie licht en glasobjecten ontstaan met museale waarde. 

Deze sculpturen zijn absolute unica’s, grensoverschrijdend en vernieuwend. 

De stoere herkenbare vormen van Verhoeven smelten bijna samen met de 

prachtige fragiele glasobjecten van Marc Mulders en bieden zo, als het ware 

bescherming aan het glas. Verhoeven is steeds  op zoek  naar balans tussen vorm 

en transparantie. 

Zijn inspiratie ligt bij het minimalisme, waar hij graag werkt met puur primaire 

basisvormen  en deze via ordening toepast en zo steeds nieuwe totaalvormen 

creëert. Zijn ontwerpen kenmerken zich door hun soberheid en stoere uitstra-

ling. De materialen waar hij mee werkt, zijn eerlijke pure materialen die hun 

oorspronkelijkheid blijven houden. 

Reinoud van Vught        Goirle  (1960) 

Kenmerkend voor de schilderkunst en zijn driedimensionale werken van Van 

Vught is de grote visuele verscheidenheid. In zijn schilderijen, werken op papier 

en beeldhouwkunst  past de schilder niet één, maar vele manieren van benader-

ing toe. Dat geldt niet alleen voor de werken onderling, ook in de afzonderlijke 

schilderijen worden verschillende mogelijkheden tegen elkaar afgezet. 

Zo ook in een aantal recente winterse doeken. Hij gebruikt  vaak vierkante for- 

maten vanwege het kosmische effect dat hij wil bereiken. 

’ Ik wil een stuk uit de oneindigheid schilderen en een vierkant is daar het meest 

geschikt voor omdat een horizontale maat meteen iets landschappelijks oproept 

en een verticale maat snel aan een uitsnede doet denken. Ik zoek de complexiteit 

op, en geef gehoor aan de vragen die een werk blijft stellen en die het werk een 

eigen richting geven.  De vragen gaan over fundamentele dingen. De vormen 

die zich aandienen roepen uiteenlopende associaties op.’aldus Van Vught.
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Beste lezer 

Na de succesvolle groepsexposities 
’Vogels’ (2007), ‘Panorama’(2008), 
en ‘In Miniatuur’ (2009) wordt de 
traditie van een door Marc Mulders 
samengestelde expositie voortgezet. 

De tentoonstelling ‘Winterreise’ 
van 21 november 2010 t/m 9 januari 
2011 laat werk zien Harm Jan Boven 
(fotografie), Caren van Herwaarden 
(aquarellen en tekenachtige objecten), 
Claudy Jongstra (werken met vilt), 
Marc Mulders (schilderijen, aquarellen 
en glas), Anke Roder (schilderijen), 
Adje Verhoeven en Marc Mulders 
(licht objecten), Reinoud van Vught 
(schilderijen en monumentaal).

De tentoonstelling zal worden 
geopend op 21 november 2010 om 
15.00 uur door Hans den Hartog Jager, 
kunstcriticus en schrijver.

Graag brengen wij u het volgende onder uw aandacht

-Op 19 december 2010 om 13.00 uur gaat in het kader van deze 
tentoonstelling in de galerie een huisconcert  plaatsvinden. 

 De pianist Antal Sporck zal  een combinatie van Debussy (een 
selectie preludes) en Brahms (klavierstucke op.118) spelen, 

 die allebei een gemoedelijk (winters) karakter hebben.  
 Mocht u belangstelling hebben dit concert bij te wonen, 
 dan is het zinvol dit tijdig door te geven d.m.v. een mail .

-Marc Mulders heeft speciaal voor het nieuwe glasmuseum te 
Leerdam een grote installatie onder de titel  ‘The Seven Last Words 
of Christ ‘ gemaakt. Deze expositie is nog te bezoeken tot 1 
januari-2011

-Forbo Flooring is onder de naam ‘Marmoleum Oxyd’  een samen-
werking aangegaan met stofontwerper en kunstenaar Claudy 
Jongstra.

-De DOEN Materiaalprijs van 15.000 euro is dit jaar toegekend aan 
Claudy Jongstra voor haar Waste Materials; een serie wand-
decoraties ofwel murals van Merino wol, ruwe zijde en wol van het 
Drentse Heideschaap.

-In november verschijnt een artikel van Susan van den Berg over het 
werk van Anke Roder in het tijdschrift 'Tableau'.

-Reinoud van Vught heeft tot 4 december 2010 een solo-expositie 
 bij Galerie van der Mieden, Antwerpen.

-In december verschijnt in Tilburg Magazine een artikel van Maarten 
Bokslag over onze galerie en de expositie WINTERREISE.

-Op zaterdag 1 januari 2011 om 17.00 uur zendt de AVRO de 
documentaire 'Dauw' uit: van Carien Dijkstra en Ben Jurna over 
Marc Mulders.

-Begin januari wordt de nieuwe catalogus BLIJF (uitgeverij TAB) van 
Caren van Herwaarden in Amsterdam gepresenteerd.

-In de kunstbijdrage van de glossy 'ANTOINE' ( Bodar)  verschijnt eind 
jan. 2011 een artikel over Marc Mulders.

-George Meertens exposeert van 29 januari t/m 11 maart in de 
projectruimte van het Pontmuseum Tilburg en heeft gelijktijdig een 
expositie bij Studio van Dusseldorp.

-Op vrijdagavond 4 februari wordt de expositie met schilderijen van 
Jan Vosters en beelden van Jo Gijsen door Rick Vercauteren, 
directeur Museum van Bommel van Dam te Venlo, geopend.

-Op 11 maart start de expositie met recente werken van Niko de Wit 
en Caren van Herwaarden. Haar troostserie, ‘Il Compianto’, gaat met 
Pasen naar museo S.Maria della Vita, Bologna, Italië

-Van 10 januari t/m 28 januari  is de galerie gesloten.
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Website
Informatie over exposities, kunstenaars, werk in stock kunt u ook 
vinden op www.studiovandusseldorp.nl, 
waar u zich kunt inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief.

Openingstijden
do t/m zo van 13.00 -17.00 Studio van Dusseldorp
en op afspraak Wilhelminapark 110
tel: 013-5420468 5041 EE Tilburg
mail@studiovandusseldorp.nl www.studiovandusseldorp.nl

WINTERREISE


