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Galerie
“Atelier De Zilverling”

Ma rion P anneko ek
Ja n Kerkstra | Siera den
R uim 25 jaar maakt h et pa ar samen
sieraden en o bjecten. V an d e
mee ste o ntwe rp en wordt maar é én
exem pla ar ge maakt. Elk sieraad is
naar eigen o ntwerp en wordt doo r
he t paar m et liefde en vakmanschap
in e igen atelie r ge maakt.

Bart ten Bruggenca te | Schil derijen

Ja nine Mela i | Beeldhouw en

Lan dschappe n, bloe men en stillev ens
zijn de ho o fdmo tieven in het werk van
de in Haaksbergen wo ne nde kunsten aar
Bart ten Bruggen ca te (g eb. 1954) .

Janine Me la i is werkzaam als
bee ld hou wer en grafisch ontw erper.
O ver h aar wo rdt ge zegd: zij laat
zien dat je in al je we rk authen tie k
kunt zijn.

Bart schildert vo o rn amelijk met olieverf.
V oo r he t werk o p papier ma akt hij
vo oral g ebruik van aqu arel, gou ach e,
ho utskoo l en zeefdruk

Zij h ouw t met ove rgave.
‘I k be n b lij me t zulke uitsp ra ke n’,
zegt ze. ‘Ik ben altijd op weg naar
esse ntie , in ho ud, ruimte en ru st,
altijd in ge sprek me t mij zelf e n de
men sen die ik o ntmo et.’
‘N u is natuurstee n v oo r mij
esse ntie el. Hakken d in steen vind ik

Mario n e n Jan geb ru ike n in hun
sieraden ve rsch illend e ma te rialen ,
zo als zilve r, g oud , titanium ,
plexiglas, div erse hou tsoo rte n e n
(h alf) ede lsten en.

‘O p de ze wijze geef ik op gehe el eige n
wijze v orm aan wat ik in het alg emee n,
maar meer specifiek in he t landschap,
ervaar’, ze gt hij.
N aast he t vrije we rk hee ft d e
kunste naar o ok werk in opd ra ch t
uitgev oerd. Zo h eeft hij in de loo p de r
jaren beken dheid verwo rven met zijn
po rtre tte n en sculpturen , die in nau we
samen werking met d e Bo ekelose
bee ld hou wer Be rt N ijen huis in bro ns
we rd en uitgev oerd.

In spira tie vinde n zij in arch ite ctu ur,
mo de, patro nen en texturen van
stoffen en in de vlo eiende
bew eginge n v an da ns e n ballet.

In de ze e xp ositie is ge ko zen vo or
go uaches uit de afgelope n jaren .
Stille ven s en landschap pen in Fran krijk
(L oire, Bo urgon dië e n d e V aucluse) ,
N oo rwege n ( o. a. So gnefjord) en
N ederland .

spo ren die me do en bese ffen dat
steen me er leve nd is dan je denkt.
Me t men skrach t bo uwde n we e r
piramides, tempe ls, kerken en
kastelen van. S te en zelf gee ft m ij in
mijn tijd v an lev en veel stof o m o ver
na te d enken . S terke ge voe lens
drijven mij vo ort, maar in de buu rt
van he t eindre sulta at kom ik tot
inten se rust in d e e ssentie, de
vo rm, de stilte e n de ru imte . Als ik
er in slaag een rim peling te
vero orzaken in een me nselijke
gee st, iem ands hart sne ller te d oen
kloppe n b en ik op de ju iste we g’.

www .the je welrystory. com

w ww . barttenb ru ggen cate .nl

www.janinemelai.nl
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