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A LS JE M A A R KUNT BL IJV EN S PELEN…
Piet Augustijn
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kum, Maria Glandorf, Cor van Gulik, Ewerdt Hilgemann, Jane

de straat’ of uit het alledaagse leven, kwam slechts langzaam tot ontwikLeeuwenburgh, Ian Pieters, Marry Teeuwen, Roel Teeuwen, en Jan

keling. Het einde van de Tweede Wereldoorlog droeg bij aan een grote
Timmer.
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behoefte aan monumentale gedenktekens en de Nederlandse Kring van
Beeldhouwers spande zich in om de grote stroom aan opdrachten in goede
banen te leiden. De laatste 50 jaar heeft de beeldhouwkunst belangrijke

2

1 . veranderingen
DO RDREC HT S MUSEUM + T UI N Museumstraat 40, Dordrecht
ondergaan. Lag de nadruk voorheen in hoofdzaak op het
2 .verbeelden
A REN D MA ART EN SHO F Arend Maartenshof, Dordrecht
van de werkelijkheid, waarbij de menselijke figuur een be3. H UI S VAN GI J N Nieuwe Haven 30, Dordrecht
4. B EELDEN PARK ZW I J N DREC HT Maaspad, Zwijndrecht
5. B EELDEN PARK PAP EN DREC HT Veerplein, Papendrecht

1
2

3

B E E L D E N O P LO CATIE
De beelden zijn te zien in het Dordrechts Museum, in de museumtuin, de tuin en Tapijtenzaal van Huis Van Gijn en het Arend Maartenshof. Hier komen de beelden goed tot
hun recht. Op een mooie voorjaars- of zomerdag is een bezoek aan deze locaties bovendien goed te combineren met een rondje door de prachtige historische binnenstad
van Dordrecht. Wie dan nog niet uitgekeken is pakt de Waterbus naar Papendrecht,
Zwijndrecht of Alblasserdam, waar langs de rivieren het Beeldenpark Drechtoevers te
bezoeken is. Met beelden van leden van de Sector Dordrecht en vele andere (internationale) kunstenaars.
Meer informatie hierover vindt u op www.beeldenparkdrechtoevers.nl
Dienstregeling en informatie over de Waterbus via www.waterbus.nl

1.
2.
3.
4.
5.
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D OR D R E CHT S M U S EU M + T U I N Museumstraat 40, Dordrecht
AR E ND MA A RT EN S HO F Arend Maartenshof, Dordrecht
H U IS VAN G I J N + T U I N Nieuwe Haven 30, Dordrecht
B E E L D E N PA RK D RECHT O EV ERS Maaspad, Zwijndrecht
B E E L D E N PA RK D RECHT O EV ERS Veerplein, Papendrecht
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1981

D E E L NE M ER S O M ZIE N

TENTOON S T EL L I N GEN N EDERL A N DS E K RI N G VA N
B EELD HOUW ERS S ECT OR DORDREC HT

L U C IE N D E N A REN D (Dordrecht, 1943) woont en werkt in Penttilä, Kangasniemi, FI. Cali-

1 978

Lucien den Arend, Jan Asjes van Dijk, Maria Glandorf, Cor van Gulik,

fornia State University, Long Beach, USA. Academie voor Beeldende Vorming Tilburg.

Ewerdt Hilgemann, Jim Mulder, Roel Teeuwen

www.denarend.com

JOOP B E L JON (Schoten, 1922 - Oud-Beijerland, 2002). www.joopbeljon.nl

1 979

Beelden langs de rivier Park de la Sablonièrekade, Kampen
Lucien den Arend, Henk van Bennekum, Jan Asjes van Dijk, Maria Glandorf, Cor van
Gulik, Ewerdt Hilgemann, Roel Teeuwen, Jan Timmer

H E NK VAN B EN N EK U M (Giessendam, 1946) woont en werkt in Hardinxveld-Giessendam
en Malleray, Frankrijk. Academie voor Beeldende Vorming Tilburg. www.henkvanbennekum.nl

Beelden uit Dordt in Breda Begijnhof en Park Valkenberg, Breda

1 980

Beelden binnen Stadhuis, Schoonhoven
Lucien den Arend, Henk van Bennekum, Jan Asjes van Dijk, Maria Glandorf, Cor van

JAN AS JE S VA N D I J K (Kampen, 1933) woont en werkt in Dordrecht en Rijsbergen. Academie Artibus Utrecht | Academie van Beeldende Kunsten Rotterdam | Nationaal Hoger Instituut
voor Schone Kunsten Antwerpen, BE

Gulik, Ewerdt Hilgemann, Roel Teeuwen, Jan Timmer

1 980

Lucien den Arend, Henk van Bennekum, Jan Asjes van Dijk, Maria Glandorf, Cor van
Gulik, Ewerdt Hilgemann, Marry Teeuwen, Roel Teeuwen, Jan Timmer

M AR IA G L ANDO RF (Dordrecht, 1952) woont en werkt in Den Helder. Academie voor Beeldende Kunsten St. Joost Breda | Filmacademie Amsterdam. www.mariaglandorf.dds.nl

1 981

Verbeelden Stedelijk Museum Henriëtte Polak, Zutphen
Lucien den Arend, Henk van Bennekum, Jan Asjes van Dijk, Maria Glandorf, Ewerdt

C OR VAN G U L I K (Zevenbergen, 1938) woont en werkt in Dordrecht. Academie voor Beeldende Kunsten St. Joost Breda | Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten Antwerpen, BE

Beelden rond de kerk Brielle

Hilgemann, Marry Teeuwen, Roel Teeuwen, Jan Timmer

1 981

Beelden in het museum Dordrechts Museum, Dordrecht

E W E R D T H ILGEM A N N (Witten, DE, 1938) woont en werkt in Amsterdam. Universiteit Mün-

Lucien den Arend, Joop Beljon, Henk van Bennekum, Jan Asjes van Dijk, Maria Glan-

ster, DE | Werkkunstschule en Universiteit van het Saarland, Saarbrücken, DE. www.hilgemann.nl

dorf, Cor van Gulik, Ewerdt Hilgemann, Jim Mulder, Ian Pieters, Marry Teeuwen, Roel
Teeuwen, Jan Timmer

JANE L E E U WEN B U RG H (Heinenoord, 1936) woont en werkt in Oud-Beijerland. Academie van Beeldende Kunsten Rotterdam. www.janeleeuwenburgh.nl

1 982

Lucien den Arend, Henk van Bennekum, Jan Asjes van Dijk, Maria Glandorf, Cor van
Gulik, Ewerdt Hilgemann, Jane Leeuwenburgh, Marry Teeuwen, Roel Teeuwen, Jan

IAN PIE T E R S (Rotterdam, 1925) woont en werkt in Rhoon. Academie van Beeldende Kun-

Timmer

sten Rotterdam

M AR RY T E E U W EN (Alblasserdam, 1945) woont en werkt in Alblasserdam. Academie van

1 984

dorf, Cor van Gulik, Ewerdt Hilgemann, Jane Leeuwenburgh, Jim Mulder, Ian Pieters,
Marry Teeuwen. Roel Teeuwen, Jan Timmer

R OE L T E E U W EN (Gouda, 1944) woont en werkt in Alblasserdam. Academie van Beeldende

JAN T IM M E R (Maartensdijk, 1935) woont en werkt in Dordrecht. Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs Amsterdam | Rijksakademie van beeldende kunsten Amsterdam. www.jantimmer.nl
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Beelden op papier Galerie De Vonk, Bussum en Galerie 56|58, Dordrecht
Lucien den Arend, Joop Beljon, Henk van Bennekum, Jan Asjes van Dijk, Maria Glan-

Beeldende Kunsten Rotterdam. www.r-m-teeuwen.com

Kunsten Rotterdam. www.r-m-teeuwen.com

Blik op de Stadswal Vestingwallen, Gorinchem

1 984

Beelden bij De Paauw Raadhuis en Park De Paauw, Wassenaar
Lucien den Arend, Joop Beljon, Henk van Bennekum, Jan Asjes van Dijk, Maria Glandorf, Cor van Gulik, Ewerdt Hilgemann, Fre Ilgen, Jane Leeuwenburgh, Jim Mulder,
Marry Teeuwen, Roel Teeuwen, Jan Timmer
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1988

1988

Beelden en poëzie aan de Binnenmaas

1 991

Beeldhouwerssymposium Dordrecht

Oevers van de Binnenmaas, Mijnsheerenland, Hoeksche Waard

Tentoonstelling Griend-Cultuur de Hollandse Biesbosch, Dordrecht

Lucien den Arend, Henk van Bennekum, Jan Asjes van Dijk, Maria Glandorf, Cor van

Nederlandse deelnemers: Lucien den Arend, Henk van Bennekum, Jan Asjes van

Gulik, Karla Kaper, Jane Leeuwenburgh, Nico Liedorp, Marry Teeuwen, Roel Teeu-

Dijk, Maria Glandorf, Bert Meinen, Jan Sparreboom, Marry Teeuwen, Roel Teeuwen,

wen, Jan Timmer

Jan Timmer
Bulgaarse deelnemers: Angel Atanassov, Venelin Boshidarov, Venelin Ivanov, Kiril Ja

Tien Nederlandse beeldhouwers naar Varna (BG)

nev, Aljosja Kafedjiiski, Vesselin Kostadinov, Velentin Petrov

Museum voor Hedendaagse Kunst, Varna (BG)
Lucien den Arend, Henk van Bennekum, Jan Asjes van Dijk, Maria Glandorf, Karla
Kaper, Jane Leeuwenburgh, Nico Liedorp, Marry Teeuwen, Roel Teeuwen, Jan Tim-

1 992

Lucien den Arend, Joop Beljon, Henk van Bennekum, Jan Asjes van Dijk, Maria Glan-

mer

1989

dorf, Cor van Gulik, Karla Kaper, Jane Leeuwenburgh, Nico Liedorp, Jim Mulder, Ian
Pieters, Marry Teeuwen, Roel Teeuwen, Jan Timmer

Beeldwerk Dordrechts Museum, Dordrecht
Lucien den Arend, Joop Beljon, Henk van Bennekum, Jan Asjes van Dijk, Maria Glandorf, Cor van Gulik, Jane Leeuwenburgh, Nico Liedorp, Karla Kaper, Ian Pieters, Marry

2 000

van Bennekum/Marja-Liisa Mäki-Penttilä (FI), Jan Asjes van Dijk/Venelin Ivanov
(BG), Maria Glandorf/Nina Goerres (NL), Karla Kaper/George Cutts (GB), Marry
Teeuwen/Jan Sparreboom (NL), Roel Teeuwen/Johan Sietzema (NL), Jan Timmer/
Tin Kalle (NL)

1989

Ewerdt Hilgemann, Jane Leeuwenburgh, Nico Liedorp, Marry Teeuwen, Roel Teeuwen, Jan Timmer

Tien Kruispunten Park Merwesteyn, Dordrecht
Lucien den Arend/Vera Röhm (DE), Joop Beljon/Manchu Gomez Martin (ES), Henk

Beeldend WEER-Zien Expositieruimte De Turfkelder, Stadhuis, Schoonhoven
Joop Beljon, Henk van Bennekum, Jan Asjes van Dijk, Maria Glandorf, Cor van Gulik,

Teeuwen, Roel Teeuwen, Jan Timmer

1989

verBEELDEN Museum De Koperen Knop, Hardinxveld-Giessendam

2 01 8

Omzien Dordrechts Museum, Dordrecht
Lucien den Arend, Joop Beljon, Henk van Bennekum, Jan Asjes van Dijk, Maria Glandorf, Cor van Gulik, Ewerdt Hilgemann, Jane Leeuwenburgh, Ian Pieters, Marry Teeuwen, Roel Teeuwen, Jan Timmer

Klein beeld Kasteel van Rhoon, Rhoon
Lucien den Arend, Henk van Bennekum, Jan Asjes van Dijk, Maria Glandorf, Karla
Kaper, Jane Leeuwenburgh, Nico Liedorp, Ian Pieters, Marry Teeuwen, Roel Teeuwen, Jan Timmer

1990

Beeldhouwerssymposium Varna (BG)
Dertien+zeven Museum voor Hedendaagse Kunst, Varna (BG)
Nederlandse deelnemers symposium: Jan Asjes van Dijk, Maria Glandorf, Bert Meinen, Jan Sparreboom, Marry Teeuwen, Roel Teeuwen, Jan Timmer
Bulgaarse deelnemers: Angel Atanassov, Venelin Boshidarov, Venelin Ivanov, Kiril
Janev, Aljosja Kafedjiiski, Vesselin Kostadinov, Velentin Petrov
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LUCIEN DEN A R EN D

J OOP BE L J O N

De beeldelementen lijn en vlak en de doorlopende verbinding daartussen vormen de

Naast beeldhouwer, omgevingsvormgever, docent en schrijver heeft Joop Beljon 27 jaar

basis voor de beelden van Lucien den Arend. Zijn sculpturen zijn uitgevoerd op basis

leiding gegeven aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag.

van mathematische principes en krijgen daardoor zowel een streng uiterlijk als een hel-

Daarnaast heeft hij in de naoorlogse jaren de aanzet gegeven voor de moderne typogra-

dere vorm. Continuïteit, evenwicht, logica en methode zijn de belangrijkste aspecten

fie, grafzerken van letters voorzien en flapteksten bedacht voor boeken die bij Elsevier

in zijn werk dat is uitgevoerd in uiteenlopende materialen als cortenstaal, aluminium,

werden uitgegeven. Beljon kreeg alle ruimte om zich te ontwikkelen en volgde een op-

roestvrijstaal, steen en hout. In zijn werken van de laatste 20 jaar worden de zelf op-

leiding aan het Gymnasium bij de Pater Augustijnen. Een groot deel van zijn leven heeft

gelegde rigide regels van het constructivisme, waarin vooral de rationele kant over-

hij gewijd aan het onderwijzen van de esthetiek, de kunst van het goede ontwerpen. Hij

heerste, doorbroken door het toepassen van een organische vormentaal, waardoor de

leidde zijn thema’s af uit de natuur en de Soefi-architectuur van de oude Perzen.

emotionele kant sterker naar voren komt. Het zoeken naar de essentie van de lijn is de

Zijn levenswerk is de bronzen stad, La ville sans fin. Aan deze stad heeft hij samen met

rode draad in het werk van Lucien den Arend.

collega Ellen Vos ruim 15 jaar gewerkt. Sinds september 2002 is de stad ‘voltooid’. Het is
echter de vraag of je van voltooiing kunt spreken, want zoals in een echte stad was ook
de bronzen stad voortdurend aan veranderingen onderhevig. Beljon heeft wereldwijd
zijn sporen achtergelaten. Van grote betonnen beelden in Mexico City en Long Beach
California, tot de tuinen en het zwembad van een sjeik in het Arabische Bahrein. Ook in
Nederland is veel werk van de beeldhouwer terug te vinden. Na het winnen van de Wilhelminaring in 1998, kreeg hij opdracht een beeld te maken in een park in Apeldoorn.

Lucien den Arend - Dordrecht, 1943
INSEC, 1986
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gepoedercoat staal
Particuliere bruikleengever

Joop Beljon - Schoten, 1922 - Oud-Beijerland, 2002, Ellen Vos - Amsterdam, 1985
Stad Zonder Einde, 1982 - 2002
brons, natuursteen, hout, papier
Bruikleen Stichting Joop Beljon
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HE NK VA N BEN N EKUM

JA N ASJ E S VAN DI J K

De beeldtaal van Henk van Bennekum sluit aan bij de geo-

Jan Asjes van Dijk vindt zijn inspiratie in de natuur. Zaadbollen, peulen, zwammen en

metrisch abstracte stroming die in de jaren ‘60 in Nederland

schalen zijn de grondvormen voor de beelden waarin rudimentaire elementen ver-

opkwam en die uitblonk in helderheid en soberheid. Met

taald worden in herkenbare vormen. Uitgangspunten in zijn werk zijn de steeds te-

een minimum aan middelen werden beelden geconstrueerd

rugkerende ritmen van de levenscycli van het plantenrijk in vele varianten, de eeuwige

waarin de opbouw duidelijk afleesbaar was. De werkwijze

cyclus van het doorgaan en het doorgroeien van het leven. Maar ook het ritme van

van Van Bennekum wordt nog steeds gekenmerkt door een

met de wind mee wuivende gewassen. Binnen zijn composities worden de zelf-ge-

wisselwerking tussen exacte berekening en intuïtie, waarbij

goten bronzen elementen (bollen, peulen, zaden) soms gecombineerd met messing

de ordening van de (geometrische) vormen tot stand komt

platen en pijpen, een procedé waarbij wijzigingen en toevalligheden de definitieve

volgens principes van deling, wenteling, schakeling of vou-

vorm van het werk bepalen. Ieder werk is samengesteld uit meerdere delen waarbij de

wing. Van Bennekum werkt veelal in staal, zowel roestvrij

herhaling enerzijds zorgt voor een sterke zeggingskracht, anderzijds de verwantschap

als gecoat staal. Daarnaast ontstaan houten beelden waarin

met de natuur benadrukt. De laatste tien jaar ontstaan ook houten beelden, waarin de

een geringe ingreep wordt gecombineerd met de ruwe, on-

stam veelal uitgangspunt is voor delingen die vervolgens worden gecombineerd tot

bewerkte huid van het materiaal. De beelden van buisstaal

een beeld.

spelen met de perceptie: ze lijken te bewegen, afhankelijk
van het standpunt van de beschouwer.
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Henk van Bennekum, Giessendam, 1946

Jan Asjes van Dijk, Kampen, 1933

Cascade, 2016

Madonna 2 t/m 5, 2016-2018

populierenhout

acaciahout, populierenhout, notenhout

Bruikleen van de kunstenaar

Bruikleen van de kunstenaar
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MAR IA GL ANDOR F

C OR VAN G U L I K

De beelden van Maria Glandorf zijn geworteld in de klassieke beeldhouwkunst. Hoe-

Cor van Gulik werkt met staalplaten die hij verknipt, waarna

wel ze binnen de klassieke traditie passen, hadden haar beelden, zoals ze eruit zien,

de afzonderlijke stukken (platen, stroken of restdelen) weer

nooit eerder dan in deze tijd gemaakt kunnen zijn. De beelden zijn hedendaags, al was

aan elkaar worden gelast. In het vroegere werk werden

het alleen maar omdat allerlei materialen en gereedschappen die we nu zo vanzelf-

vrij grote stukken gebruikt en ontstonden er grillige, bijna

sprekend vinden, er niet eerder waren of er anders uitzagen.

abstracte vormen die duidelijk als ‘ding’ (jurk, tafel, vogel)
herkenbaar waren. Daarna worden kleinere stukken staal

In haar werk gaat ze uit van de mensvorm en een idee over het menselijk zijn. Dit dui-

gebruikt die met enkele punten aan elkaar worden gelast.

zend jaar oude thema in de beeldhouwkunst is onuitputtelijk. Ze gebruikt materialen

Daardoor ontstaat een constructie die open en plastisch

als hout, gips, buizen, staven, was, klei, platen, gaas, kortom alles wat te gebruiken

is, puur en kaal. In het werk van de laatste 15 jaar speelt de

is voor wat ze wil uitdrukken. Het zijn de tussenmaterialen die geordend, vertaald,

menselijke figuur een steeds prominentere rol. Figuren uit

veranderd en vervolgens worden omgezet naar brons. Tijdens het maken groeit een

de directe leefomgeving van de kunstenaar, vooral vrouwen.

beeld naar de optimale vorm en expressie, de gebruikte materialen en constructie vor-

Vrouwen die iedereen op straat of in de winkel zou kunnen

men de beeldtaal. Tijdens dat proces komen idee en materiaal samen. Iedere houding,

tegenkomen, maar die door Van Gulik worden herkend,

beweging of lichamelijk moment van de mens is interessant voor haar. Het is altijd dat

opgeslagen en verbeeld in stalen sculpturen. Al werkend

ene moment dat, binnen de totale context, er niet anders had kunnen uitzien dan het

reageert hij op wat hij ziet, levert hij realistisch commen-

doet. Het gaat haar niet zozeer om de beweging zelf, maar over de krachten achter de

taar. Dat kan alledaags van toon zijn, humoristisch en speels

beweging, waarvan de houding een zichtbaar teken is.

of betrokken en geraakt. Ritmiek en beweging spelen in al
zijn beelden een belangrijke rol, het werk ontstaat vanuit
het avontuur. Formaat, structuur en volume van een beeld
worden globaal van te voren bepaald, maar het eindresultaat
is altijd een gevolg van het werkproces. De sporen van dit
proces worden niet verdoezeld maar juist geaccentueerd.

Naam werk, jaartal

Maria Glandorf, Dordrecht, 1952
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Cor van Gulik, Zevenbergen, 1938

Ruiter, 1981

De kus

brons

gelast ijzer, gemengde techniek
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EW ERDT H ILGEM A N N

JA N E L E E U W E NBU RG H

Met zijn vroegste werk sloot Ewerdt Hilgemann in de jaren ‘60 aan bij de constructi-

Jane Leeuwenburgh maakt vooral abstract-geometrische

vistische en constructieve traditie in de beeldende kunst. Hij werkte in reeksen met als

ruimtelijke objecten en wandreliëfs die een zo onpersoonlijk

basis geometrische verdeling en wiskundige ordening en ontwikkelde zowel reliëfs als

mogelijk karakter hebben en die uitblinken door eenvoud

ruimtelijke objecten. Begin jaren ‘80 treedt een radicale verandering op in zijn werk.

en zuiverheid van vorm en verhouding. Door vormen terug

Sindsdien neemt de zwerfkei een belangrijke plaats in zijn oeuvre in. Deze keien wor-

te brengen tot geometrische elementen en deze in steeds

den door minimale ingrepen (in twee, drie of meer delen zagen) getransformeerd tot

wisselende onderlinge samenhang te ordenen, probeert ze

cultuurobjecten, waarin de oeroude buitenkant tegenover de glad gepolijste binnen-

greep te krijgen op het universum met gebruikmaking van

kant wordt geplaatst. Vanaf het midden van de jaren ‘80 wordt het mechanisme van

minimale middelen en primaire kleuren en met een feilloos

de implosie toegepast. Uit een ruimtelijke holle vorm (kubus, piramide, kolom) wordt

oog voor vorm en verhouding. Kleur is ondergeschikt aan

de lucht gepompt (of met behulp van water leeggezogen), zodat een ogenschijnlijk

vorm en lijn. De keuze voor krachtige en heldere kleuren is

toevallig gevormde gestalte het resultaat is. Deze implosies worden uitgevoerd in

dan ook rationeel en wordt alleen toegepast als de essentie

roestvrijstaal en kunnen zowel binnen als buiten geplaatst worden.

van het werk erdoor wordt versterkt.

De functies van machines en apparaten, de rol van het materiaal en hoe dit het licht

Door vernuftig bedachte composities, gevarieerde ritmische

reflecteert en de mechanica van druk en spanning zijn factoren die belangrijk zijn

structuren, technische veelzijdigheid en onverwacht materi-

voor het scheppingsproces. Het gaat de kunstenaar uiteindelijk om het resultaat, om

aalgebruik (ze werkt met metalen, hout, perspex, beton en

de expressieve kracht van iedere sculptuur. Door meerdere aan elkaar verwante / op

diverse steensoorten) weet ze steeds opnieuw verrassing en

elkaar gelijkende geïmplodeerde lichamen bij elkaar te plaatsen ontstaat een reeks

spanning in haar werk te leggen. Daarbij werkt ze met te-

van sculpturen. Tot de meest recente werken behoren sculpturen die zijn opgebouwd

genstellingen als volume-massa, opbouwen-afbreken, con-

uit meerdere boven elkaar geplaatste en geïmplodeerde ruimten en beelden waarin

caaf (hol)-convex (bol), positief-negatief, plus-min en com-

een deel (of delen) is geïmplodeerd en een ander deel (of delen) niet. Hilgemann

pact-open, waarmee zij maximale effecten van spanning en

beschouwt de natuur, die hem haar wetten en mechanismen ter beschikking stelt, als

contrast binnen een harmonieuze eenheid weet te bereiken.

een door hem ingeschakelde mede-scheppende kracht.

Alle persoonlijke sporen van bewerking worden zorgvuldig
uitgewist. Daardoor wordt in de techniek en textuur van haar
werken naar universele volmaaktheid gestreefd.
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Ewerdt Hilgemann, Witten, Duitsland, 1938

Half Cube, 2001

Half Cube, 2015

roestvrij staal, geparelstraald

Jane Leeuwenburgh, Heinenoord, 1936
Obelisk, 1995

roestvrij staal

Amerikaans teak, messing
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I AN PIETERS

M A RRY T E E U W E N

De historie, de actualiteit, de kunstgeschiedenis en het werk van andere kunstenaars

Marry Teeuwen werkt vanuit een vierkant of een cirkel en komt door streng symme-

(Alberto Giacometti, Constantin Brancusi, Pablo Picasso) beïnvloeden vorm en in-

trische ingrepen en ordeningen tot uiterst eenvoudige, maar boeiende beelden. Deze

houd van het werk van Ian Pieters. In dat werk verwerkt hij verschillende motieven

puur geometrische vormen worden zowel twee- als driedimensionaal gebruikt; als

en gebeurtenissen uit bijbelse, mythologische en literaire teksten, maar vaak is hierbij

totaal (vierkant, cirkel) of als deel (driehoek, halve cirkel). Door samenvoeging of her-

metamorfose, verandering of versluiering het eigenlijke inhoudelijke thema. In de

ordening ontstaat steeds een ander totaalbeeld. Vaak is er sprake van samengestelde of

jaren ’50 en ’60 ontstaan vooral bronzen beelden, midden jaren ’60 veranderen stijl

seriële beelden, waarbij het materiaal de vorm van een beeld bepaalt. Primaire kleuren

en materialen van en in zijn werk. Kunststoffen, plexiglas en hout gaan dan een be-

in combinatie met zwart, wit of grijs, harde materialen als plaatstaal, steen of gietijzer

langrijke rol spelen. Pieters wil met zijn beelden op een vaak ironiserende manier een

en het gebruik van emailles en lakken kenmerkten lange tijd haar werk.

boodschap kenbaar maken, een maatschappijkritisch geluid laten doorklinken. Hoe-

In het werk van de laatste 20 jaar bleven de geometrische vormen gehandhaafd, maar

wel zijn beelden vaak ogen als speelgoed, zinspelen ze op schokkende wijze op een

werd het materiaal niet bewerkt, maar in de eigen waarde gelaten. De werking van tijd

dramatische gebeurtenis, waarvan de Hiroshima-reeks een goed voorbeeld is. Zijn

en weersomstandigheden werd steeds meer zichtbaar in de structuur van de huid zodat

beeldtaal is een spel van vervormingen, gesloten en open vormen. Pieters is een echte

materie en vorm het handschrift van de kunstenaar in zich vereeuwigen.

modelleur, een beeldhouwer die toevoegt, geen hakkende ‘wegnemer’ van materialen. Hij legde zich vanaf de jaren ’80 toe op installatiekunst met gebruikmaking van
diverse materialen.

Ian Pieters, Rotterdam, 1925
Blauwe maandag (uit de maanserie), 1982
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Marry Teeuwen, Alblasserdam, 1945
Zonder titel, 2018

hout, kunststof, polychroom

uitgegloeid ijzerdraad
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ROEL TEEUWEN

JA N T I M M E R

De vormentaal van Roel Teeuwen is ontleend aan de natuur.

Jan Timmer hakt beelden uit alle denkbare steensoorten, van

Vanuit die vormenrijkdom wordt steeds gezocht naar een

het hardste graniet tot het zachtere marmer. In zijn werk gaat

zo groot mogelijke vereenvoudiging die leidt tot archety-

het hem in de eerste plaats om de vorm, waarin hij de ziel van

pen. Oervormen die tijdloos, niet plaatsgebonden en van

de steen blootlegt. Hij respecteert de aard van de steen en

alle culturen zijn. Oerprincipes van organische vormgeving

speelt met de (on)mogelijkheden van het materiaal, zodat de

die betekenissen in zich dragen en waarin zowel de visu-

schoonheid van de materie in al zijn werken tot uitdrukking

ele als de tactiele elementen belangrijk zijn. Twee vormen

komt. In zijn beelden probeert hij vorm en inhoud in balans

domineren in zijn werk: de bol en de stengel. Vormen die

te brengen, waarbij hij steeds op zoek is naar een evenwicht

in diverse maten en materialen worden uitgevoerd; vaak

tussen de gevoelsmatige en rationele kanten van wat hij wil

ook met kleine vormverschillen waarin de eigenheid van

uitdrukken. Aan de ene kant vertoont dat werk dan ook een

het materiaal subtiel maar duidelijk tot uiting komt. De bol

abstracte gedachtegang, aan de andere kant een menselijke

is een vorm die vanuit het midden groeit, de stengel groeit

bewogenheid. Zowel vorm als oppervlaktebehandeling

vanuit de kiem. De bolvorm wordt gebruikt in beelden die

(ruw, gepolijst, strakke belijning) zijn geen toevalligheden,

verwijzen naar de vorm van een appel; met een doorboorde

maar confrontaties met vormen van de werkelijkheid.

kern ontstaat een kraal, uitgetrokken een ui. Een stengel is

De gemaakte keuzes zijn nauw gerelateerd aan zijn le-

een conische vorm die wordt uitgewerkt in twee richtingen:

vensopvatting en leefomgeving. Om een beeld te maken is

in de lengte en geplaatst in een landschappelijke situatie en

het voor Jan Timmer van vitaal belang te weten wat we wil-

als hoorn, die eenzelfde grondvorm heeft maar waarvan het

len uitdrukken, anders bereikt hij geen maximale expressie.

eindresultaat heel anders is dan de lange stengel, zwaarder,
minder natuurlijk en wat sterieler. Teeuwen werkt met verschillende materialen en kent daarbij nauwelijks beperkingen: steen, hout, kunststof, glas, beton, staal en zilver. Het
materiaal bepaalt de vormgeving, soms wordt (een deel
van) een idee ontleend aan het materiaal. Belangrijk is dat
de eigenheid van een materiaal tot uiting komt in een beeld
en dat ieder materiaal z’n eigen verhaal kan vertellen.

Roel Teeuwen, Gouda, 1944
Tartarus en Gaea, 2001
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Jan Timmer, Maartensdijk, 1935
Tara, 2015

polyurethaan op hout, brons

gips
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