
Kunstpleinen 2017 Beeldend Vormers  

Ans van Bakel 

Heel mijn leven heeft Beeldhouwen mijn interesse, ooit ga ik dit leren…..inmiddels beeldhouw ik 12 jaar.  Het 

liefst werk ik in de abstracte vorm en in Taille Direct dwz dat ik uitga van de vorm van de steen.  De hardere 

soorten zoals Arduin en Marmer trekken mij het meest, deze wissel ik regelmatig af met de zachtere soorten 

zoals Albast en Serpentijn. Het is heerlijk met deze hobby bezig te zijn. 

Ad de Bont                                                                                                                                                                      

Klei is een volledig te vormen materie. Je handen maken de realisatie van gedachten mogelijk. Fascinatie voor 

het menselijk lichaam en de natuur zijn mijn inspiratie. Zoekend naar de combinatie van beide maken dat de 

plek van een werk in de natuurlijke omgeving  een uitdaging is. 

Hans Werner 

Het menselijk lichaam staat in mijn werk centraal. Ik houd van de blote beelden uit de klassieke oudheid en de 

parken van Parijs. Mijn werk bestaat uit naaktstudies, geboetseerd in was en daarna gegoten in brons. Rodin en 

Maillol zijn mijn grote voorbeelden. Dit jaar is het thema “earthly bodies”. Als je je afvraagt wat ik daarmee 

bedoel moet je gewoon langs komen. Daarnaast wil ik dit jaar het proces van boetseren in was tot een brozen 

beeld laten zien. 

 Martine Zevenhek                                                                                                                             

Afgestudeerd op de Academie voor Beeldhouwkunst. Begonnen als autodidact. Van jongs af aan wist ik dat ik 

beeldhouwster was. Juist door mijn beschouwende instelling blijft het een uitdaging menselijke aspecten weer 

te geven in brons, steen en andere materialen. Mijn drang om aan het werk te zijn komt voornamelijk voort om 

iets van mijn binnen wereld te laten stromen, zichtbaar te maken. Mijn zoektocht binnen deze materialen leert 

mij een boeiend evenwicht te hervinden, waarin rust, ruimte, ritme en klank elkaar afwisselen.                                                                                                           

Jan van Oorschot 

Mijn voorkeur gaat uit naar harde steensoorten. Twee terugkerende thema’s zijn bewegingen van vogels en van 

water, die verstild zijn in een actiemoment. De karakteristieke houding of beweging van een vogel inspireert mij 

nog steeds tot het maken van monumentale gestileerde of geabstraheerde vormen. Verder maak ik graag 

vleugelachtige vormen.  

Toos Bonten 

Na mijn opleiding aan de kunstacademie van Utrecht ben ik me steeds meer gaan toeleggen op beeldhouwen. 

Bij het beeldhouwen staat vooral de mens centraal. Vaak zijn het geabstaheerde figuren uit serpentijn, albast of 

brons. Het beeld moet eenvoud uitstralen. Steeds zoek ik naar de balans tussen bewerkte en onbewerkte steen. 

De vrouw is voor mij een geliefd thema.  

 Paula Groote-Versteegen 

“Ik maak eenvoudige abstracte beelden die een organische vorm hebben, die zich in kleine verschillen in vorm 

en kleur van elkaar onderscheiden. Elk beeld heeft zijn eigen sfeer en geslotenheid, te samen vormen ze een 

groep die een geborgenheid en veiligheid in zich heeft. Het deel uitmaken van een gelijkgezinde groep waarin 

 ieder individu zich kan uiten, is een terugkerend thema in mijn werk.”                                                                           

 

Chris van Eekelen 

Chris is sedert enige jaren gedreven beeldhouwer en maakt zowel figuratieve als abstracte beelden. 

Voor deze expositie ligt zijn focus is op complex gevormde beelden met symmetrische aspecten. Alle 

beelden kunnen buiten in de tuin geplaatst worden 
 

René Scholder                                                                                                                                           

Ik maak eenvoudige abstracte beelden die een organische vorm hebben, die zich in kleine verschillen in vorm en 

kleur van elkaar onderscheiden. Elk beeld heeft zijn eigen sfeer en geslotenheid, te samen vormen ze een groep 

die een geborgenheid en veiligheid in zich heeft. Het deel uitmaken van een gelijkgezinde groep waarin  ieder 

individu zich kan uiten, is een terugkerend thema in mijn werk. Meestal beeldhouw ik de beelden uit een stuk, 

maar ook combineer ik regelmatig diverse steensoorten tot een beeld. De abstracte beelden zijn pure fantasie 

en de meeste figuratieve beelden zijn herkenbaar. 



 

 

Jan van Oorschot 

Ik werk in verschillende steensoorten. Twee terugkerende thema’s zijn bewegingen van vogels en van water, die 

verstild zijn in een actiemoment en vleugelachtige vormen. De karakteristieke houding of beweging van een 

vogel inspireert mij nog steeds tot het maken van monumentale gestileerde of geabstraheerde vormen. 

Miny Mennen 

Ik woon in Deurne en ik doe al vanaf het begin mee met de exposities Kunstpleinen Son. Het werken met 

verschillende steensoorten zowel de kleur of de hardheid van de steen blijft mij boeien. Steeds weer de 

uitdaging aangaan om de steensoort tot zijn recht te laten komen, maar dan als een mooi beeld.Dat is wat mij 

blijft inspireren.  Mijn innerlijk zijn of thema s waardoor ik geraakt word,bepalen samen met de vorm van de 

steen het beeld.  Ik laat dat gebeuren en daar word ik blij van. 

Doortje Groteclaes 

Ik studeerde af in keramische vormgeving. De laatste jaren laat ik mij vooral inspireren door de muziek met haar 

veelheid aan instrumenten en klanken. 

Flor du Puy 

Wonderlijk wat een scala aan mogelijkheden klei biedt. Niet alles maar wel heel veel is met klei te verbeelden, 

vaak  geglazuurd met frisse kleuren. Het belangrijkste is het plezier dat ik heb  in het creëren van unieke stukken 

en dat wil maar niet over gaan. Er zijn weinig dagen dat ik niet met boetseren of aanverwante activiteiten in de 

weer ben. Het blijft fascinerend om een kop onder je handen te zien groeien.  

Marcel Teernstra 

Sinds twee jaar ben ik me gaan toeleggen op het verbeelden van de mens in klei. Met mijn beelden probeer ik 

al intuïtief boetserend de mens weer te geven. Ik heb niet de behoefte om het beeld mooier te maken. Het 

materiaal zelf te laten spreken is mijn uitdaging.  
 

Overige deelnemers: 

 Arne Mulders, Mieke van Baasbank,  Louis Bogaarts, Marijke van Overbeek en Piet Sleegers,   

 

 

 

 

 


