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Galerie
“Atelier De Zilverling”
Exposanten april 2015
Pieterskerk-Choorsteeg
2311 TR Leiden
Vernissage 11 april
van 16.30-19.00 uur
Lotje Meijknecht | Quilts
Moderne quilts zijn gebaseerd op
traditie wat betreft patronen en
vakmanschap. Hun moderne
esthestiek geeft ze als vanzelf
een plek in onze huidige huizen.

	
  

	
  	
  

Deze quilts zijn gemaakt voor
gebruik. Soms ontworpen voor een
specifieke locatie, soms gebaseerd
op een willekeurige schets.

Rinske Bouwman |	
  S childerijen &
Verhalen

	
  

Rinske schrijft en illustreert haar
eigen teksten. Ze houdt van
verhalende beelden en beeldende
verhalen, iets wat heel duidelijk
terugkomt in haar serie schilderijen
Dieren met Ongemakken.
Rinske werkt met acryl in een stijl
die als ‘onwerkelijk realisme’
omschreven kan worden.

16

‘De koe die bij het circus wou’
“Klara was aan het denken. Ze dacht aan gras.
De eerste keer dat een koe gras uit de grond
trekt en doorslikt proeft ze dit niet. Pas als een
koe gaat herkauwen proeft ze het gras pas
echt. Gras smaakt naar plant, en dat is an sich
geen uitgesproken smaak.
Klara was snel klaar met denken aan gras.
Daarna dacht ze aan wat ze kon worden, naast
vleeskoe. Ze dacht aan paarden die kunstjes
doen met mensen op hun rug en die daar heel
succesvol mee zijn. Ze dacht aan koeien die
helemaal geen kunstjes konden. Toen dacht ze
aan het circus waar allemaal dieren zijn die
kunstjes kunnen, over de hele wereld reizen,
en nooit hoeven dood te gaan om biefstuk te
worden.

Elk stuk wordt vanzelf uniek zo. En
het gevoel als je ze aanraakt, of
eronder slaapt, heerlijk.

Maja Houtman | Sieraden .
De serie Dieren met Ongemakken
bestaat niet alleen uit schilderijen:
elk schilderij hoort bij een kort
verhaal. De verhalen zijn vaak ook
geschikt voor kinderen, maar
bedoeld voor volwassenen. Met een
voorliefde voor het gruwelijke en
het grappige schreef Rinske korte
verhalen waar schrijnend ongemak
en humor samengaan.

www.majahoutman.nl

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Hiernaast volgt een fragment uit
een van Rinke’s verhalen:

Toen brak Klara voor het eerst met een
traditie. Ze stond op en begon kunstjes te
oefenen. De andere koeien loeiden in protest,
maar bleven liggen. Klara vond het moeilijk
om niet terug te gaan om met de andere
koeien te gaan liggen. Dat komt omdat koeien
kuddedieren zijn en altijd alles samen doen.
Maar na een tijdje was Klara gewend.”
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