KLEUR EN COMPOSITIE VERSMELTEN

INGRID SNIP

GERARD ROUWEN

De wil om te creëren is altijd aanwezig, om te kijken en
te doen. Het is een uitdaging om het onbekende uit te
proberen, om wat voor een materiaal het dan ook gaat.
De schilderijen die Ingrid maakt zijn heel verschillend,
dromerig of abstract, voorbedacht of geschetst of juist
niet. Toeval voortvloeiend uit onverwachte kleureffecten.

KUNST EN KOFFIE MET
LOKALE MEESTERS

WAT HET OOG ZIET, MAKEN DE HANDEN

Gedrevenheid ligt aan de basis van zijn kleurrijke creaties.
Zijn uitdaging is kleur en compositie te laten versmelten
tot een boeiend, ontroeren ofwel harmonieus geheel.
Laag over laag zoekt hij naar die kleuren die met elkaar
een bepaalde spanning vormen. Een werk vanuit zijn
collectie of speciaal voor u ontworpen mag in uw huis
dus niet ontbreken.

Ingrid Snip exposeert mei – juni 2018

Gerard Rouwen exposeert november – december 2018

ARCHITECTUUR VAN KLEURVLAKKEN

REALISTISCH SCHILDEREN

HENNIE VAN ZUIDAM

FRITS LEUSINK

In zijn beeldend werk is in de loop der tijd een ontwikkeling ontstaan door veel lagen verf aan te brengen,
stukken weg te poetsen, nieuwe lijnen en kleuren toe te
voegen. Op deze wijze ontstaat er een architectuur van
kleurvlakken, opgebouwd in een compositie, enerzijds
abstract en toch duidelijk herkenbaar. Het schilderen
biedt Hennie veel plezier en uitdaging.

Realistisch schilderen in water- en olieverf, geïnspireerd
door onze mooie omgeving. Flora en fauna, landschappen
en onderwerpen voor stillevens. Het was Picasso die zei:
“Je hoeft er alleen maar een lijntje omheen te trekken.”
Dat is het ultieme doel. Is het haalbaar? Aan de beschouwer om te oordelen. Jouw oordeel graag naar
f.leusink@hetnet.nl.

Hennie van Zuidam exposeert juli – augustus 2018

Frits Leusink exposeert januari – februari 2019

EEN MOEILIJKE, BOEIENDE TECHNIEK

EEN STERKE, ROBUUSTE STIJL

ANS VAN DER ZWEEP

ALBERT ZIËCK

Ans van der Zweep exposeert september – oktober 2018

Albert Ziëck exposeert maart – april 2019

Etsen is voor Ans het summum. Het onderwerp wordt
ingetekend op een met was bewerkte zinkplaat. Na een
meestal langdurig ambachtelijk proces met zuurbaden,
harspoeder, afdeklagen en zeer vieze handen, groeit de
ets naar de eindfase: de afdruk (die altijd in spiegelbeeld
is). Bij kleuretsen worden meerdere zinkplaten over elkaar
heen gedrukt. Ans was altijd al figuratief ingesteld.

Als kunstschilder hanteert Albert Ziëck een sterke en robuuste stijl, met scherp oog voor detail. Abstracte vormen
spatten van het doek, portretten schildert hij in diverse
stijlen. Hij laat zich niet (af)leiden door stijl of techniek
maar schildert vanuit zijn ziel, zonder beperkingen, zonder
grenzen, zonder besef van tijd of plaats. In zijn werk lijkt
de tijd stil te staan, maar tegelijk voluit te gaan.

ALBERT ZIËCK

INGRID SNIP

ANS VAN DER ZWEEP

HENNIE VAN ZUIDAM

GERARD ROUWEN

FRITS LEUSINK

06 20578779 • atelier@decozzi.nl

0317 314808

06 15433573 • hansans@zonnet.nl

06 81186848 • hen.zuidam@planet.nl

026 44 64 060 • info@gerardrouwen.nl

0317 314557

www.decozzi.nl

ingridsnipmulder@hetnet.nl

www.ans-art.nl

www.hennievanzuidam.com

www.gerardrouwen.nl

f.leusink@hetnet.nl

KUNSTEXPOSITIE KUNST EN KOFFIE
@LUZONA: DORPSSTRAAT 57, RENKUM

Steeds meer schilders vestigen zich daarom in Renkum.
Overal in het dorp zie je ateliers of schilder- en werk
ruimtes in of bij woningen ontstaan. In het topjaar 1910
zijn 144 werkende en 70 kunstlievende leden bij de
inmiddels opgerichte kunstvereniging Pictura Veluvensis
aangesloten. Er volgen succesvolle exposities en de creativiteit spat er in Renkum van af.

fotografie schilderijen “Willanka Renkum”

Kunst & Koffie
Dorpsstraat 53-57
6871 AD Renkum
kunst@luzona.nl
www.facebook.com/KunstenKoffie

Dorpsplein (achterkant) 6
Beek achter hotel Wolfheze
Xeno Munninghoff
1873-1944
Zents: 7
Fluitersmaat in Renkum
Charles Dankmeijer
1861- 1923
Slagerij Bovenkamp: 8
Winter op de Noordberg
Jan Holtrop • 1917-1995
Albert Heijn 9
Uiterwaarden bij Renkum
Hendrik Alexander van Ingen
1846-1920

15 Hotel Klein Zwitserland
Koeien in de uiterwaarden
Hendrik Alexander van Ingen
1846-1920
16 Kerkje te Heelsum:
Kerkje te Heelsum
Derk Wiggers
1866-1933
17 Hoek Kanstanjelaan/
Utrechtseweg
Bosgezicht
Théophile de Bock
1851-1904
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HOTEL KLEIN
ZWITSERLAND

17

15

GASTROBAR
OUDE POST

10
1

14 Eethuys Airborne
Aardappelrooiers,
Xeno Munninghoff
1873-1944

T/M

Dorpsplein (voorkant) 5
Haventje aan de Rijn
Jits Bakker
1937- 2014

13 Lunchroom de Beken
Grazende koeien
Charles Dankmeijer
1861- 1923

LUNCHCAFÉ
LUZONA

LUZONA

De Rijnhof 4
Landschap achter
Everwijnsgoed
Xeno Munninghoff • 1873-1944

11

Aan het begin van de zomer (2 en 3 juni 2018)
vindt de kunstroute plaats in de gemeente Renkum
(kunstroute-renkum.nl). Daarnaast is er nu ook een vaste
plek bij Lunchcafé Luzona, waar om de twee maanden
een hedendaagse Renkumse kunstenaar een expositie
gaat verzorgen.

12 Restaurant Campman
Huis op de Noordberg
Charles Dankmeijer
1861- 1923

Download en open gratis de route.nl navigatie app op je
smartphone en scan de QR code om de route in te laden.

RENKUM LEEFT
www.renkumleeft.nl
info@renkumleeft.nl

RENKUM EERT
ZIJN OUDE MEESTERS

PICTURA VELUVENSIS

EXPOSITIE LOKALE KUNSTENAARS

Vishuys 3
Herfstlandschap aan
de Veluwezoom
Herman Romijn • 1892-1959
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Renkum kent een verrassende kunsthistorie. Aan het
begin van de twintigste eeuw ontwikkelt het dorp Renkum
zich tot een ware kunstenaarskolonie. Het dorp kent in
die tijd nog vele pittoreske boerderijen en akkers.
Het ligt aantrekkelijk aan de rivier de Rijn met uiterwaarden. En is omringd door dichte bossen, vergezichten en
heidevelden. Bovendien is Renkum verrijkt met beken en
sprengen. Dat inspireert kunstschilders.

Historisch gezien is Renkum bij uitstek de omgeving
waar kunstenaars goed gedijen. Mevrouw Le Maitre
Busse liet aan de Kerkstraat twee huizen bouwen waar
kunstenaars voor 60 gulden per jaar een kamer konden
huren. Van hieruit trokken zij de omgeving in om te
schilderen. Nu nog zijn er talrijke kunstenaars die graag
wonen en werken in Renkum.

11 Huis van Renkum
Riviergezicht
Anton Markus
1870-1955
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KOLONIE
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Gastrobar Oude Post 2
Boswachtershuisje Doorwerth
Théophile de Bock
1851-1904

RESTAURANT
CAMPMAN

Het dorp Renkum heeft veel te bieden. Natuurschoon,
een rijke papierhistorie, de Nederrijn stroomt vlak langs
het dorp, het Renkumse veer vaart tussen Renkum en
Heteren heen en weer en oorlogsherinneringen houden
de Slag om Arnhem levend. Fietsers zijn te gast in de gevarieerde Dorpsstraat. Op het Dorpsplein is het tijd voor
een korte rustpauze. Maar er is meer. Laat je deze zomer
van mei tot oktober verrassen door de openluchtexpositie ‘Renkum eert zijn oude meesters’ met schilderijen
van maar liefst 1.80 bij 2.40 meter groot. Snuif bij een
bezoek aan het dorp Renkum en de bosrijke omgeving
heuse kunsthistorie op. In de Dorpsstraat en omgeving
zijn levensgrote schilderijen van Renkumse kunstschilders
te bewonderen.

10 Delsink
Kasteel Doorwerth
Théophile de Bock
1851-1904
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RENKUM CENTRUM | MEI – SEPTEMBER

HEDENDAAGSE
RENKUMSE
SCHILDERS

Plus 1
Winterlandschap aan de beek
Petrus Marinus van Walcheren
1876-1949

LUNCHROOM
DE BEKEN

RENKUM EERT ZIJN
OUDE MEESTERS

KUNST EN KOFFIE

EETHUYS
AIRBORNE

OPENLUCHTEXPOSITIE

OPENLUCHTEXPOSITIE MET
LOKALE HOOGTEPUNTEN

