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Isabella Werkhoven
Door de manier waarop ze het alledaagse door een bril van weemoed 
en geheimzinnigheid bekijkt, is Isabella Werkhoven al eerder vergeleken 
met de 19e-eeuwse symbolisten. De Groningse kunstenares voegt een 
bepaalde sprankel én spanning toe aan een speelpleintje, berenklauw 
naast de weg, een zwembad en een zonnebloemenveld en attendeert 
ons daarmee op de schoonheid ervan. Ze greep nipt naast de titel van 
‘Kunstenaar van het jaar 2013’, maar in Galerie Wilms is Isabella Werkhoven 
beslist de kunstenaar van het najaar 2013. 

Galerie Wilms, Nieuwstraat 50, Venlo,
www.galeriewilms.nl, t/m 01-12.

Janneke Bruines, 
‘Daphne III’. 
Keramiek.

Het werk van zowel Jacob Kerssemakers als van Elies Auer richt zich op het landschappelijke. Maar terwijl de eerste bij voorkeur ‘en plein air’ schil-
dert, reconstrueert de tweede beelden die alleen in haar hoofd bestaan. Voor hun duotentoonstelling in Art Gallery O-68 kozen ze de titel ‘Found in 
translation’. Galeriehoudster Anne Mie Emons legt uit waarom: “De beelden die deze kunstenaars waarnemen hebben een essentie, hun DNA, en dat 
verbeelden de kunstenaars met verf naar 2-dimensionale voorstellingen op doek. Zo vertaald, ontstaat er inzicht in de wereld om ons heen. Tijdens die 
vertaling van beeld via verbeelding naar inzicht gaat de essentie niet verloren. De ‘gevonden’ essentie is niet alleen behouden, maar aanschouwelijk 
gemaakt voor de toeschouwer.”

Art Gallery O-68 , Oranjestraat 68 , Velp, www.gallery-O-68.com, 17-11 t/m 15-12.

Jacob Kerssemakers en Elies Auer

herman de vries 
en Carlijn Mens, 

‘Traces’, 2013. 
Houtskool 
op papier, 

196 x 160 cm.

Gedaanteveranderingen, daar draait het om op de expositie van kera-
miste Janneke Bruines. “Een heel toepasselijk thema voor iemand die 
met klei werkt”, zegt ze zelf. “Essentieel onderdeel van het maakproces is 
immers de metamorfose van soepele, kneedbare klei tot hard aarde-
werk. De verhalen van Ovidius interesseren me al heel lang. Zo heb ik 
een aantal beelden gemaakt van Daphne, de nimf op wie de god Apollo 
verliefd wordt. Terwijl Apollo haar door het bos achtervolgt smeekt zij 
haar vader, de riviergod Peneius, om hulp. Die verandert haar vervolgens 
in een laurierboom.” Daphne in verschillende stadia van haar verande-
ring, faunen en engelen, al deze wonderlijke halfmenselijke wezens zijn 
aanwezig in Galerie Paulette Bos.

Galerie Paulette Bos
Noordeinde 94
Den Haag
www.paulettebos.com 
02-11 t/m 31-12

Janneke Bruines

Met zijn vijftien jaar is de Onafhankelijke Realisten Tentoonstelling 
(ORT) wellicht het langstlopende expositieoverzicht voor hedendaagse 
realistische en figuratieve kunst in Nederland. Dit jubileum vonden ook 
de kunstenaars zelf dermate belangrijk dat zij dit in gepaste stijl wilden 
vieren. Adriana van Zoest wist 87 van de 102 deelnemende kunstenaars 
te bewegen tot het maken van een kunstwerkje van 15 bij 20 cm. Dit 
werd plechtig overhandigd aan Rob Møhlmann als blijk van waardering 
voor zijn werk. Hij denkt erover na om dit liefdevolle geschenk in de 
toekomst in een kleine ruimte in het museum tentoon te stellen, als een 
‘Chambre d’Amis’. Maar voorlopig is het museum nog in beslag genomen 
door de ORT.

Museum Møhlmann
Westersingel 102-104 
Appingedam
www.museummohlmann.nl
t/m 15-12

Onafhankelijke Realisten 
Tentoonstelling

Adriana van Zoest, ‘Tederheid’. Olie op paneel. 55 x 80 cm. Te zien op de Onafhankelijke 
Realisten Tentoonstelling.

 
 Licht op zilver  Informatierubriek Hedendaags Zilver Nederland

Hebt u ook een aankondiging betreffende hedendaags zilver? Laat het ons weten op: silverinmotion@ymail.com.

Veel hedendaags zilver op de PAN Amsterdam 
Op de kunstbeurs PAN Amsterdam, die gehouden wordt van 24 
november t/m 1 december, wordt veel hedendaags zilver getoond, 
waaronder nieuw werk van zestien zilversmeden, van wie dertien uit 
Nederland.  Er wordt zilverkunst aangeboden van de hand van Jan van 
Nouhuys, Anna Lorenz en de Belgische Helena Schepens. Dit is te zien 
bij Studio 925. De zilversmeden Pauline Barendse, André van Loon, Jan 
Matthesius, Arjan Vrielink, Paul de Vries en de Engelse Elisabeth Auriol 
Peers, zijn vertegenwoordigd in de zilvergalerie De Watertoren uit 
Schoonhoven. De Am-
sterdamse Galerie Lieve 
Hemel toont zilverkunst 
van At Brandenburg, Jef 
Huibers, Paul Pallandt, 
Jurriën Schiff en de Bel-
gische Georges Cuyvers. 
In de stand van John 
Endlich Antiquairs uit 
Haarlem, wordt heden-
daags zilver aangeboden 
van Wouter van Baalen 
en Daan Brouwer.

Symposium te Schoonhoven
Op zaterdag 30 november wordt het veertiende ‘Zilverstad Symposium’ 
te Schoonhoven gehouden, dit keer met als thema: ‘Macht & Pracht’. 
Voor het gevarieerde symposiumprogramma, met veel lezingen, kan 
men inschrijven via www.zilversymposium.nl

Paul Pallandt:‘Water in evenwicht’, 
2009. Eerste gehalte zilver, hoog 28 
cm,  diameter 18 cm.

‘Meesterlijk’ 
in de Westergasfabriek
De kunstbeurs ‘Meesterlijk’ voor design 
en ambacht, zal van 29 november tot 
1 december in de Westergasfabriek 
te Amsterdam plaats vinden. Heden-
daags zilver wordt daar getoond door 
de Nederlandse zilversmeden Pauline 
Barendse, Paul Derrez, Jan Matthesius 
(samen met zijn ‘herinneringssieraden’) 
en Paul de Vries.

Kunstmaand Ameland
Ook dit jaar wordt weer de Kunstmaand Ameland gedurende de gehele 
maand november georganiseerd. Binnen het gevarieerde aanbod zijn 
ook de edelsmeden vertegenwoordigd met zilverkunst van Paul de 
Vries, de Deen Lasse Baehring en de Belgische Georges Cuyvers. Ook 
zijn er sieraden van Ester Nagtegaal en Marianne Weiss te zien.

herman de vries en Carlijn Mens
Wageningen is dit najaar het strijdtoneel van twee grote Nederlandse 
kunstenaars. Gewapend met hout houden herman de vries - die steevast 
werkt met planten – en houtskooltekenares Carlijn Mens drie duels. Het 
eerste speelt zich af in Galerie Wit, dat met ‘Traces’ het werk toont  
dat beide kunstenaars onlangs gezamenlijk maakten in de vries’ atelier in 
het Zuid-Duitse Eschenau. Tegelijkertijd vindt het tweede duel plaats  
op het Impulse platform van de Campus van de Universiteit Wagenin-
gen. Daar toont herman de vries blad-
val werken, en Carlijn Mens tekeningen 
uit de serie ‘Preserved Places’. Begin 
december verschuiven zij hun duo- 
dans naar het gebouw van ISRIC  
World Soil Information, alwaar zij bei- 
den werken met als thema ‘aarde’  
presenteren.

Galerie Wit
Hamelakkerlaan 38
Wageningen
www.galeriewit.nl
08-11 t/m 15-12

Jacob Kerssemakers, ‘Iceland Jokulsarlon’, 2013. Olieverf op doek. 30 x 375 cm.

Isabella  
Werkhoven, 
‘Gathering #2’, 
2013. 
80 x 110 cm. 

Paul de Vries: ‘Waterkan’, 2013. 
Hoogte 28 cm. Materiaal: fijnzilver (999/000). 

Foto: Hans Hogervorst.


