
Dave Meijer ( Souburg 1955)
Meijer is geboren in Souburg (Zeeland) en groeide 
op in Middelburg. Nu woont hij in Goes. Hij houdt 
van deze provincie, die hij liefst zo min mogelijk 
verlaat. Hij schildert sinds hij op achtjarige leeftijd 
van zijn vader een zelfgemaakte kist met tubetjes 
olieverf kreeg. Aanvankelijk werkte hij als 
onderwijzer, maar toen hij 28 was besloot hij om 
naar de kunstacademie in Tilburg te gaan. Een klein 
schilderij van Morandi in museum Boijmans van 
Beuningen maakte hem duidelijk wat hij wilde 
schilderen: iets totaal vanzelfsprekends, een 
schilderij dat een volkomen eenheid is omdat het 
naar het schilderen zelf verwijst. Een schilderij 
waarin vorm en inhoud onlosmakelijk met elkaar 
zijn verbonden. De horizon en de ruimte van het 
Zeeuwse land ziet hij dagelijks om zich heen. Zijn 
schilderijen tonen de werkelijkheid, hij verzint niets, 
schildert beelden die hij zag en herkende. Het is 
schilderen vanuit het kijken, zonder politieke of 
maatschappelijk relevante boodschap. Ondanks het 
feit dat hij nu in series schildert worstelt Meijer nog 
steeds met het idee van het kunstwerk als in zichzelf 
voltooid, autonoom object. Het verlangen naar het 
ene ‘ware’schilderij blijft. Het is een calvinistische 
hang naar zuiverheid, ook al is hij niet gereformeerd 
opgevoed. Misschien ook is het iets Zeeuws, de 
obsessie met eerlijkheid, de strengheid. Het mag 

niets te veel zijn. En zoals dat gaat met zuiverheid 
en strengheid: het maakt extra gevoelig voor lyriek, 
schoonheid en zinnelijkheid. In het werk van Meijer 
worden op de beste momenten die lyriek en 
zinnelijkheid, terloops en bijna in weerwil van 
zichzelf, tastbaar gemaakt. 

Carlijn Mens  ( Amsterdam 1972)
Carlijn Mens werkt voornamelijk met houtskool op 
papier en haar tekeningen en studies van donker en 
licht zijn fascinerend. Al enkele jaren is zij bezig met 
haar project 'Preserved places', waarin zij plekken 
wil vastleggen die door lichtinval voortdurend aan 
verandering onderhevig zijn. Ook de plekken die 
door natuurrampen, bv. bosbranden, voor lange tijd 
een andere schaduwwerking hebben gekregen legt 
zij vast met haar medium houtskool.
Met het diepste houtskoolzwart vangt Carlijn Mens 
het helderste licht. Licht dat re�ecteert en 
schaduwen werpt, dat silhouetten maakt van 
stammen, takken en bladeren, dat sporen nalaat op 
de grond, en dat lijf en goed als röntgen licht kan 
doorstralen. En zo ontstaat met het eenvoudigste 
gereedschap, papier en houtskool, maar aangevuld 
met video en foto’s, een rijk en inhoudelijk uiterst 
gevarieerd oeuvre.
www.carlijnmens.nl

Alexandra Roozen  (Rotterdam 1971)
Alexandra Roozen onderzoekt scheidslijnen van de 
persoonlijke signatuur en de uniciteit van een 
tekening. De werken zijn getekend volgens een 
basisstramien welke bij herhaling wordt ingezet. 
Hierin is herhaling geen middel voor het simpelweg 
reproduceren, maar een arbeidsintensief proces om 
het principe van het werk beter te kunnen 
doorgronden.  
Haar tekeningen kunnen gezien worden als 
representanten van de fundamentele tekenkunst; 
elementaire beginselen als lijn, structuur, vorm en 
ondergrond worden daarin bij voortduring op hun 
werking onderzocht. Vaak ook ontstaan er onder 
haar handen reeksen werken met kleine onderlinge 
verschillen.  Als een soort stilleven zijn ze de 
geometrische �guren egaal over het papier 
verspreid. In andere tekeningen uit deze serie lijken 
ze uit een grid te zijn gevallen en coïncidenteel door 
beweging in een hoek van het papier terechtge-
komen. Dat komt mede doordat Roozen de werking 
van het licht in deze eenvoudige vormen heel 
precies met potlood heeft getekend, waardoor ze 
ineens volume en diepte krijgen. 
www.alexandraroozen.com

Shawn Stipling  ( Chester UK 1967)
Zeer vaak worden het succes of de mislukking van 
veel  van wat wij creëren  beslist door kleine details. 
Materiaal, kleur, schaal, textuur, de interactie van 
vormen, het gewicht van een lijn…  Het focussen  
op detail en het ophe�en van het aan het statuut 
van onderwerp eerder dan dat van het steunen van 
rol zijn de basis van visuele taal die hij gebruikt. 
Door deze ‘rolomkering’ worden andere schilder-
elementen geminimaliseerd of verkleind.  Zijn werk 
kan gezien worden als heel precies maar deze 
precisie is niet  voor een visueel e�ect, eerder heeft 
het een functionele rol, die te bevestigen is dat deze 
details, van soms slechts één millimeter of minder, 
niet toevallig gebeurd kunnen zijn. Daardoor wordt 
een  situatie gecreëerd waarbij de toeschouwer zich 
volledig  bewust is, dat elk aspect overwogen en 
gepland is.  Hij maakt werk dat communiceert op 
een zeer directe en menselijke manier. Hij is 
geïnteresseerd in de diepe verbindingen die wij 
kunnen maken op relatief weinig informatie. Hij 
denkt  dat zijn werken een publiek hebben 
afhankelijk van de nabijheid waarin ze meestal 
gezien worden. Dit niveau van intimiteit leidt tot 
een interessante dynamiek tussen het werk en de 
toeschouwer. Hij is  gefascineerd door deze zeer 
persoonlijke vorm van non-verbale communicatie.
www.shawnstipling.com

Komende expositie:  13 december 2015 
t/m 17 januari 2016 
Wintertentoonstelling “L’Imaginaire” met 
nieuw werk van Han Klinkhamer, Koen 
Vermeule, Reinoud van Vught, Hans de Wit 
en Ronald Zuurmond. 

Linda Arts  ( Nijmegen 1971) 
De kern van haar manier van werken ligt in het 
verbinden van uitersten. Die uitersten zijn te 
karakteriseren als horizontaal en vertikaal, licht en 
donker, ruimtelijk en vlak, glanzend en mat, maar ze 
liggen ook besloten in haar manier van werken. De 
werken zijn niet alleen het resultaat van een 
systematische aanpak, waarbij de structuur van te 
voren wordt bepaald, maar ook van intuïtie en 
verwondering over wat zich tijdens het schilderen 
aandient. Evenzo ontlenen de werken hun 
zeggingskracht niet alleen aan de zorgvuldigheid 
waarmee ze zijn uitgevoerd, maar ook aan de kleine 
onregelmatigheden van een persoonlijk 
handschrift. 
Door hun subtiliteit laten de schilderijen en 
tekeningen van Linda Arts zich niet in een 
afbeelding vangen. 'Der liebe Gott steckt im Detail' 
zei Aby Warburg, een van de grondleggers van de 
kunstgeschiedenis, bijna een eeuw geleden al. Het 
werk laat zien hoeveel 'weinig' kan inhouden.
Hanneke de Man
www.lindaarts.nl

Tijl Orlando Frijns  ( Amsterdam 1987)
Tijl Orlando Frijns werkt niet in één medium. Hij 
maakt sculpturen, installaties en animaties. Zijn 
fascinatie voor architectuur, of meer speci�ek 
constructie, vormt vaak het uitgangspunt voor zijn 
werken. In zijn constructies wil  hij laten zien hoe ze 
in elkaar zitten,  hoe de krachtverdeling is en waar de 
zwaartepunten zitten. Soms past hij elementaire 
handelingen uit de schilderkunst toe, bijvoorbeeld 
door op de huid van een sculptuur de suggestie van 
een sterrenhemel aan te brengen of er tijgerstrepen 
op te schilderen zoals dat ook wel wordt gedaan met 
sportauto's en -vliegtuigen. Tevens maakt hij zeer 
elementaire, vierkante of rechthoekige wandobject-
en; vlakken van kleur van bijvoorbeeld olieverf op 
een paneel of acrylverf in gips. De Werken vullen 
elkaar aan: ze vormen samen een geheel dat het 
verhaal van zijn fascinaties vertelt.  
www.tijlorlandofrijns.nl 

Luc Hoekx (Lommel - Belgie  1964 )
“Een meer letterlijke verwijzing naar venstercon-
structies zit in het recente werk van Luc Hoekx. 
Transparante panelen uit plexiglas zijn aan beide 
kanten beschilderd met kleurvlakken. Voor – en 
achterkant zijn tegelijkertijd zichtbaar, maar 
overlappen elkaar ook op verschillende plaatsen en 
creëren op die manier obstructies in onze manier 
van kijken. De transparantie van plexiglas verdwijnt 
veelal om plaats te maken voor de transparantie van 
ver�agen. Voor- en achterkant worden begrippen 
die ingeruild kunnen worden. Ze zijn even 
belangrijk voor het uiteindelijke beeld. Sommige 
kleurvlakken zijn erg strak geschilderd, terwijl er bij 
andere vlakken een duidelijke penseelvoering 
zichtbaar blijft. Voor de toeschouwer ontplooit zich 
een gelaagd verhaal dat nooit helemaal transparant 
kan zijn. Het is een verhaal vol overlappingen en 
poëtische nuances, het verhaal van een beeldtaal 
die enkel visueel te ontleden is.” 
Bart Geerts
www.luchoekx.be
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Deze groepsexpositie is samengesteld 
door PIT (Project Initiative Tilburg), een 
zwervend kunstinitiatief dat exposities 
en projecten organiseert op steeds 
wisselende locaties. 
Dit keer bij Studio van Dusseldorp, 
Wilhelminapark 110 Tilburg.

Night and Day gaat over de ontmoeting 
van uitersten. Alles tussen wit en zwart, 
licht en donker en de eenheid die deze 
tegenstelling vormt. 
De zeven kunstenaars die deelnemen 
aan deze tentoonstelling exposeren hun 
werk  regelmatig bij galeries en  musea 
in zowel binnen als buitenland.

Wij tonen tekeningen, schilderijen 
en beelden van; Linda Arts, Tijl Orlando 
Frijns, Luc Hoekx (be), Dave Meijer, 
Carlijn Mens, Alexandra Roozen, 
Shawn Stipling (uk).
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Studio van Dusseldorp
Wilhelminapark 110
5041 EE Tilburg
tel: 013-5420468

www.studiovandusseldorp.nl
info@studiovandusseldorp.nl
open do t/m zo van 1300-1700 uur
en op afspraak

Shawn Stipling ( UK )
Z.T.# 81 

Acryl, emulsie en gips op tr iplex
24 x 18 cm   2014 

Alexandra Roozen 
Around the Bend no. 2
Potlood op papier 
70 x 50 cm  2014

Carli jn Mens
‘Lindgehrn’Steigerwald. Eschenau-Duitsland

Houtskool op papier
196 x 230 cm  2011

Dave Meijer 
Zonder titel 
Oliever f op paneel
36 x 34 cm  2014

Night
&Day
8november
t/m 6 december

Linda Arts
Zonder titel # 262  
Oliever f op doek
30 x90 cm 2015

Luc Hoekx (be) 
‘Facade’2014 

oliever f op acrylglas 
40 x 50 cm Tij l Orlando Frijns 

‘Distor ted night sky ’  acryl inkt op vuren 
30 x 20 x 20 cm   2014-2015
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