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Mirror ø 80 cm eitempera op paneel van Marcel van Hoef

Sabine Lintzen
Geboren: 1956
Herzogenrath – Aken (D).
Opleiding: ABKH Maastricht
Academy of Fine Arts and Design
3D design, sculpture, ceramics,
applied arts and monumental arts
Academy of Fine Arts Berlin, Prof.
Lothar Fischer, Berlin.
Bachelor of Fine Art and Design in
Education, Maastricht.
Werk: Sabine is opgeleid als
beeldhouwer en houdt van sterke,
krachtige vormen. Tijd, licht en kleur
vloeien in elk object (Unica) samen.
“Ik wil mensen verleiden: ze moeten
gefascineerd raken door een object. En dan
niet door de techniek of de moeilijkheidsgraad,
maar door wat ze zien”. – Sabine Lintzen

Mattias
Stenberg
Geboren: 1975 Stockholm.
Opleiding: Royal Institute of
Technology in Stockholm.
Werk: Mattias Stenberg heeft
een achtergrond als ingenieur
en architect. In 2010 richtte hij
zijn studio Vision Architecture
& Design op, dat zich richt op
hedendaagse architectuur en
design.
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Anneke Oostrom,
Art Consultant
Tel. 06-5111 65 48
E-mail anneke@artenuovo.nl
www.artenuovo.nl

Frans van Straaten
Geboren: 1963 Den Haag.
Opleiding: Lerarenopleiding Tekenen en
Handvaardigheid en studeerde in 1988
af aan de Academie voor Beeldende
Kunsten in Rotterdam.

Werk: De ontwikkeling die hij als
beeldend kunstenaar heeft doorgemaakt
is sterk, verrassend en duidelijk
herkenbaar. Zijn manier van beeldhouwen
is onvergelijkbaar.
Kracht en beweging zijn woorden die
kenmerkend zijn voor zijn werk.

Wessel
Huisman
Geboren: 1954 Breda

Opleiding: In 1981 studeerde hij
cum laude af aan de Radboud
Universiteit Nijmegen Economische
en Sociale geschiedenis. In 1984
sloot hij zijn studie aan de Academie
voor Schone Kunsten en Design
Arnhem/NL met uitstekende
resultaten af. Nog datzelfde jaar
kreeg hij aan dat instituut een
aanstelling als adjunct directeur,
een functie die hij vervulde tot
2006. Sindsdien is hij fulltime als
kunstenaar werkzaam.
Werk: Op een geraffineerde manier
verschijnen er kleurtonen in zijn
werk die de doeken een extra
stemming geven, zonder dat de
voor hem zo bijzondere helderheid
daar onder leidt. Dat wordt wellicht
veroorzaakt door het feit dat zijn
kleurgebruik niet naturalistisch is.
Meestal zijn het twee uitgesproken
kleurtonen – een warmere en
een koelere - waarmee in allerlei
nuances het complexe beeld wordt
opgebouwd.

‘Terwijl ik niet van onderwerp
verander, verandert het
onderwerp zelf voortdurend.’

Nora Tholhuijsen
Geboren: 1956.
Opleiding: Koninklijke Academie voor Kunst en Vormgeving
te ’s Hertogenbosch en de Academie voor Schone Kunsten
te Sint Niklaas, België. Daarnaast studeerde zij cultuur- en
kunstgeschiedenis.
Werk: Met haar intense kleurgebruik zet zij echter niet het
landschap neer, maar een spel van licht en schaduw. Haar
succes is het resultaat van haar specifieke manier van
waarnemen en weergeven.

Martha Waijop
Geboren: 1945 Edam.
Opleiding: Vrije Academie in Den Haag.
Werk: Centraal in het werk van Martha Waijop
staat de individuele mens in relatie tot zichzelf en
zijn omgeving. Er is sprake van een dynamisch en
suggestief lijnenspel, omsloten en geopende of
naar buiten wijkende vormdelen die een plastische
werking tot stand brengen.

Lena Bergström
Geboren: 1961 Umeå, Zweden.
Opleiding: Konstfack, the University college of art,
crafts and design in Stockholm.
Werk: Lena Bergström begon als ontwerpster bij
Orrefors. Met haar zekere gevoel voor design en
haar soepele, grafische stijl lijkt niets onmogelijk
in haar glasobjecten.

Ria Nieswaag
Geboren: 1950.
Opleiding: Opleiding Kunstzinnige Therapie Zeist.
Werk: Het werk van Ria Nieswaag kenmerkt zich door een
helder en intens kleurgebruik. Ze is een kunstenares die
schildert met spontaniteit, maar ook met structuur. Vorm en
inhoud komen harmonieus samen in haar werk.

Marjolein
Landman
Geboren: 1973 Tilburg.
Opleiding: Academie voor Beeldende Vorming Tilburg.
Werk: Ontmoetingen tussen natuur en de ingerichte
omgeving, internet en stad- en straatcultuur, idealen,
gedragingen en trends vinden een beeldende neerslag
in het werk van Marjolein Landman

Marianne
Benkö
Geboren: Szombathely, Hongarije.
Opleiding: Academy of Applied Art,
Budapest.
Tapestry Arts and monumental
paintings, Textiles Department.
Werk: De schilderijen van Marianne
Benkö hebben een unieke eigen stijl
en een ingetogen karakter die de
bescheidenheid van de kunstenares
verraden. Werk dat nooit verveeld en
waarin ook de geoefende kijkers steeds
weer nieuwe verrassingen ontdekken.

Anke Birnie
Geboren: 1943 Doornspijk

Opleiding: Artibus Academie in Utrecht.
Werk: Inspiratiebron is de mens om haar
heen, mens tot mens, mens de beweging, al
dan niet door elementen van buitenaf, zoals
wind, regen, etc. Bewegingen en houdingen
zijn voor Anke Birnie een onuitputtelijke
bron van inspiratie.

Bertil
Vallien
Geboren: 1938 Stockholm.
Opleiding: Konstfack,
the University college of
art, crafts and design in
Stockholm.
Werk: Bertil Vallien, al
sinds 1963 verbonden aan
Kosta Boda, de grootste en
bekendste glaskunstenaar
van deze tijd. Virtuoze
emotioneel geladen kunst
van een uitzonderlijk hoog
niveau! Wereldwijd is zijn
werk in talrijke musea en op
exposities te zien.

David Beliën
Geboren: 1976 Nijmegen.
Opleiding: Kunst academie in Tilburg.
Werk: Door een combinatie van unieke
technieken hebben de glasobjecten van David
Beliën een tijdloze aantrekkingskracht. De
objecten zijn esthetisch en elegant maar vooral
ook creatief en mooi van vorm.

Anna Torfs
Geboren: 1963 Mortsel (België).
Opleiding: Sint-Lucas School of
Architecture in Brussels.
Werk: Haar glazen objecten,
weergeven een mooie reeks van
diepe kleuren, voorzien van een
opvallende combinatie van strikte
geometrie en een organisch en poëtisch
karakter. Haar befaamde werk is
inmiddels wereldwijd zeer succesvol.

Zie schilderij voorzijde

Marcel van Hoef
Geboren: 1967 Weert

Opleiding: Lerarenopleiding Tekenen/Handvaardigheid/

KUNST
BELEVEN
BIJ CILO
een ontdekkingsreis waar
kunst en design samenvloeien
tot één geheel!

Kunstgeschiedenis aan Fontys Hogescholen te Tilburg.
Werk: “Marcel van Hoef houdt ons een spiegel voor en toont
niet alleen zijn eigen persoonlijke vertaling van de natuur, maar
confronteert ons met eigen zieleroerselen en raakt daarmee
een gevoelige snaar bij ons. Als kunst dat kan bewerkstelligen,
is er een geslaagde symbiose tussen kunst en leven.”
Edwin Becker, hoofdconservator exposities Van Gogh Museum
Amsterdam. Citaat uit zijn essay over het werk van Marcel van
Hoef in het boek Wonderland (2019)
Mirror
“Ik ben gefascineerd door hoe wij als mens tijd en ruimte
ervaren. Reflecties en schaduwen vind ik als schilder interessant.
Hoe licht zich in een ruimte manifesteert, hoe het verandert met
de tijd. Het heeft een vorm maar is geen materie. Leidend bij
mijn keuzes voor onderwerpen en thematiek van mijn schilderijen
is mijn fascinatie voor verandering, het besef dat niets blijft wat

Maandag:

het is. Als schilder veranker ik in elk schilderij juist een specifiek

Di t/m do:

moment en til dat uit boven de tijd.”

Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:

13.00 – 17.30 uur
10.00 – 17.30 uur
10.00 – 21.00 uur
10.00 – 17.30 uur
1 1 .00 – 17.00 uur

Gerritsenweg 11g | Zutphen
naast Eijerkamp
Kijk voor meer informatie over de kunstenaars op www.artenuovo.nl

0575 583 656 | cilo.nl

