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Winter bij Galerie Van Veen
T/m 4 maart laat Koos van Veen 
de winter binnen in zijn galerie te 
Dordrecht, want zijn eerste expo-
sitie van het jaar brengt ongeveer 
35 winterlandschappen samen. 
De fascinatie voor sneeuw en ijs 
heeft talloze kunstenaars door  
de eeuwen heen aangezet tot  
de creatie van prachtige schil- 
derijen en ook de schilders van  
vandaag blijven niet onberoerd 
door deze witte schoonheid. 
Nederlandse of in Nederland 
werkzame kunstenaars, zoals 
Willie Berkers, Joost Doornik, 
Adolfo Ramon, Dick Oostra en  
Hans Versfelt, laten in Galerie  

Van Veen verschillende facetten 
van het winterse landschap zien. 
Verstilde bossen versus leven-
dige schaatsers, polderland-
schappen versus stadsgezichten, 
Nederlandse winterzichten  
versus die in de Pyreneeën.  
Mocht het u deze winter aan 
sneeuw en ijs ontbreken, dan  
kunt u er volop van genieten in 
Galerie Van Veen. 

Galerie Van Veen
Kuipershaven 14
Dordrecht
www.galerievanveen.nl
T/m 04-03

Het leven heeft Eef de Weerd 
(Zutphen, 1926-1989) niet altijd 
toegelachen en leidde hem door 
meerdere diepe dalen. Hoewel 
zijn kunst vaak niet genoeg  
brood op de plank bracht, lever-
de ze hem ook successen op.  
In elk geval heeft de teken-  
en schilderkunst hem zijn hele 
leven begeleid. In een eerste 
periode hield hij zich nog vast  
aan de academische tradities, 
maar vanaf de jaren ’50 ging hij 
het pad van de abstractie op. 
Nog later, in de jaren ’70 en ’80, 
drongen ook het Duits expres- 

sionisme, het kubisme, de  
CoBrA en het action painting in 
zijn werk door. Ondanks zijn  
zoektocht langs diverse stijlen, 
hield hij steeds van een vitaal 
en kleurrijk palet, in ritmisch 
evenwichtige composities. Zij die 
nog niet vertrouwd zijn met zijn 
werk, kunnen het ontdekken in 
Galerie de Pook.

Galerie & Kunstuitleen De Pook
Noorderhagen 58a
Delden
www.depook.nl
05-02 t/m 25-03

Eef de Weerd: ‘City Life’, 
1978. Olieverf op doek, 

122 x 91 cm. 
© Galerie De Pook.

Wilma Keizer: ‘Durven dwalen’. Olieverf en gemengde techniek op doek, 180 x 190 cm. 
© Ruimte Remmelink.

Als vervolg op de expositie in 2010, stelt Ruimte Remmelink nieuw schil-
derwerk van Wilma Keizer tentoon onder de titel ‘Dialogue 2’. Met deze 
titel wordt verwezen naar de interactie met het publiek, dat steeds een 
eigen invulling geeft aan de voorgestelde scènes en emoties. Op haar 
eigen fleurige en energierijke manier, neemt Wilma Keizer u mee naar haar 
gedachtewereld, waarin film een grote rol speelt. Sinds 2010 legt ze zich 
steeds vaker toe op film-stills, met als terugkerend thema de communica-
tie tussen mensen, met de daarbij horende emoties. Over het algemeen 
tonen haar schilderijen verstilde momenten, die door de levendige kleu-
ren barsten van vitaliteit. Dit wordt nog versterkt door haar geliefkoosde 
gebruik van een fijne bloemenprint en de hiermee contrasterende grove 
schildertoets. 

Galerie Ruimte Remmelink,
Voorstraat 14, Delft, www.ruimteremmelink.nl, 12-02 t/m 24-03.

Hommage aan Eef de Weerd

Wilma Keizer in dialoog

Hans Versfelt: ‘Kerk in de ochtend’. Olieverf op paneel, 25 x 35 cm. 
© Galerie Van Veen.

Kenne Grégoire 
in Slot Zeist
Nog tot 9 april is in het fraaie zeventiende-
eeuwse Slot Zeist iets bijzonders te zien. Een 
schat van een honderdtal werken van de 
Nederlandse kunstenaar Kenne Grégoire (1951). 
Meerdere bruikleengevers hebben meegewerkt 
aan deze expositie, die een overzicht geeft 
van zijn schilder- en beeldhouwwerk van de 
afgelopen vijf jaar. Het bekendst zijn de schilde-
rijen, voorstellende portretten, figurengroepen, 
stillevens en landschappen, die Grégoire met 
grote technische kundigheid in een realistische 
stijl heeft gemaakt. Steeds ademen ze echter iets 
bevreemdends uit. De personages uit de reeks 
‘Commedia dell’arte’ bijvoorbeeld, dragen wel 
vrolijke kostuums, maar hun gezichten en hou-
dingen verraden een gevoel van eenzaamheid 
en onbehagen. Ook in zijn andere werk dringt 
zich vaak een gevoel van melancholie op, door 
de nadrukkelijk aanwezige vergankelijkheid, 
zoals gerimpelde gezichten en beschadigd 
vaatwerk. Bij zijn stillevens hanteert Grégoire 
graag een vreemd perspectief zonder verdwijn-
punt, ontleend aan de Vlaamse primitieven. Zijn 
schildertechniek is echter gebaseerd op een 
zeventiende-eeuwse methode, waarbij kleuren 
glacerend aangebracht worden over een grijze 
onderschildering. Dit is het wat aan zijn werken 

Kenne Grégoire: ‘Diner voor 1’, 2007. Acryl op paneel, 
150 x 80 cm. © Design Plus.

 Licht op zilver  Informatierubriek Hedendaags Zilver Nederland

De Nederlandse zilversmeden Gabri Schumacher en Maja 
Houtman, hebben een eervolle derde, resp. vierde prijs 

ontvangen voor hun inzendingen  (uit een totaal aantal van 1.397) 
in het kader van de ‘You and Me’ International Diamond Jewellery 
Competition. De HRD Awards 2011 zijn aan hen uitgereikt op 11 
december jl. in Pudong, China. 

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

Het tweede Stokroos Stipendium, 
met als thema ‘Recycling’, is op 

31 december jl. in het Zilvermuseum 
gepresenteerd. Het eigentijdse zil-
verwerk ‘Ashes to Ashes’, of wel ’Van 
asbak naar (familie-)urn’, van Richard 
Walraven, is met meer objecten van 
deze ontwerper tentoongesteld in 
het Zilvermuseum te Schoonhoven 
t/m 25 maart.  
Voor informatie: 
www.nachtvanhetzilver.nlEigentijds zilverwerk van Richard Walraven.

Gabri Schumacher ontving voor zijn juwelenontwerp een derde prijs in het Chinese 
Pudong.

een rijk en genuanceerd kleurpalet bezorgt. Voor 
de geïnteresseerden verzorgt Slot Zeist op de 
maandagen 27 februari en 12 en 26 maart een 
‘Kenne Grégoire-arrangement’, waarbij u wordt 
getrakteerd op koffie of thee met gebak en waar-
bij u de mogelijkheid geboden wordt om vragen 
te stellen aan de kunstenaar zelf, die toelichting 
geeft bij zijn werk. Reservering dient telefonisch 
(06 138 595 72 / 030 698 73 78) of via e-mail 
(d.bouma@zeist.nl) te gebeuren. Bij vermelding 
van ‘Actie COLLECT’, geniet u van de speciale 
prijs, van € 17,50 (i.p.v.  € 19,50).

Slot Zeist, Zinzendorflaan 1, Zeist,
www.slotzeist.com, t/m 09-04.

Kenne Grégoire: ‘De Koning’, 2007, acryl op paneel, 
35 x 40 cm. © Design Plus.


