Janny Pieck-Plantinga

Jan Teunissen

Pieter Wagemans

Inge Zwolle

Licht is het overkoepelend thema in het werk
van Janny, en hiermee wil ze de schoonheid
laten zien van de ogenschijnlijke eenvoud en het
onzichtbare zichtbaar maken. Een portret,
landschap of stilleven, het nodigt haar uit om
hun verhaal te vertellen. Realiteit, persoonlijke
ervaringen en fantasie smelten samen om een
beeld te creëren dat binnenkomt en uitnodigt
tot zelfreflectie. In haar werk vertaalt Janny de
emotie met een eigen verftoets en bouwt zo een
schilderij op uit meerdere verflagen. Het
resultaat van deze intensieve werkwijze roept
bij de kijker een bijzondere verwondering op.

Jan heeft zich autodidactisch gevormd tot
klassiek realistisch kunstschilder. Het stilleven
heeft zijn voorkeur, en dat is een sfeer van clairobscur (het sterker uitbeelden van lichtdonkercontrasten). Vooral details, licht en
reflecties hebben zijn aandacht waarbij hij
streeft naar een zo realistisch mogelijke
weergave. Objecten in zijn schilderijen zijn
veelal voor de hand liggend; een oude vaas, een
plank, fruit of bloemen. Verzamelaars in tal van
landen hebben zijn werk in de collectie.

De bloem staat al eeuwenlang symbool voor
schoonheid, verfijning maar ook vergankelijkheid, en is daarmee een onuitputtelijke
inspiratiebron voor veel kunstenaars. Pieter is
een van de weinigen die zich volledig
concentreert op de bloemschilderkunst. Over
de jaren verfijnde hij in een lange zoektocht zijn
speciale schildertechniek waarmee hij de
(kleur)kracht en frisheid van een bloem tracht
te evenaren. Door zijn sobere composities
krijgen de bloemen een monumentale
uitstraling. “Een Passie voor Perfectie”, zegt
Pieter. En dat elke dag weer.

Met verschillende opleidingen en masterclasses
ontwikkelde Inge zich tot een realistische
kunstschilder pur sang. Haar schilderstijl is zeer
tijdrovend, waarbij ze bijzondere aandacht
geeft aan een perfecte stofuitdrukking van de
objecten in haar stillevens. Hierbij blijft ze
zichzelf vernieuwen, door steeds een
compositie verder te vereenvoudigen. Ook
maakt ze portretten, waarbij een dosis
mensenkennis haar goed van pas komt. Zo
schilderen is voor Inge iedere keer weer een
verrassende ontdekkingstocht.
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Hub Pollen

Ad Verberk

Gerrit Wijngaarden

“Het schilderen van stillevens in olieverf is een
edel ambacht”, zegt Hub. Realisme schrijft de
autodidact met een hoofdletter, en de liefde
voor het detail straalt dan ook af van zijn
schilderijen. Hub besteedt veel tijd aan het
bepalen van de compositie en de objecten die
hij wil schilderen. Daarbij gaat hij steeds vaker
te werk volgens het principe ‘minder is meer’.
Slechts enkele voorwerpen of enkele stuks fruit,
vindt hij voldoende voor een mooi en rustig
stilleven. Zijn geheel eigen penseelvoering
geven zijn werken een hedendaagse uitstraling.

Ad is autodidact en al tientallen jaren actief als
kunstschilder. Stillevens nemen in zijn oeuvre
een belangrijke plek in. Zijn unieke en fijn
uitgewerkte composities met keramiek in een
art deco stijl worden gekenmerkt door strakke
lijnen en heldere kleuren. Ad begint vaak met
een schets op papier, die wordt overgezet op
paneel of doek. In grijstinten wordt vervolgens
de onderschildering aangebracht. Dan pas
wordt met meerdere transparante verflagen het
stilleven opgebouwd, waardoor het werk ook
een diepe en fijne kleurwerking krijgt.

Aanvankelijk richtte Gerrit zich vrijwel
uitsluitend op het stilleven. Langzamerhand
breidde de autodidact dit uit naar trompe
l’oeils (waarin bewust een optische illusie
wordt gecreëerd), portretten, landschappen,
interieurs en ‘magische realistische’ voorstellingen. De rode draad hierbij vormt de stilte,
met vaak een bepaalde dreiging of melancholie
in zijn werk, waarbij het vaak gaat het om
de abstracte waarden zoals kleur, vorm,
compositie, contrast en stofuitdrukking.

Krystyna Temming

Pita Vreugdenhil

Erik Zwaga

Krystyna volgde haar opleiding in Polen en vervolgens ontwikkelde ze een eigen schildertechniek, waarbij haar schilderijen doen denken aan
dat van de 17e-eeuwse fijnschilders. Haar realistische stillevens tonen verstilde beelden van
objecten, bloemen en vruchten, die kalmte en
rust uitstralen. Harmonieuze kleuren en een
spel van licht en donker spelen hierin een belangrijke rol. De verf wordt hierbij laag voor laag
aangebracht; een werkwijze die uiteindelijk wel
weken in beslag kan nemen. Kalmte en rust, dat
is wat haar werk uitstraalt.

Pita heeft in haar werk een duidelijke voorkeur
voor het realistisch uitgevoerde stilleven. Hierbij
laat ze in een subtiel spel van licht en schaduw,
vorm en kleur, stofuitdrukking en detaillering de
realiteit overgaan in een zichtbare stilte. Haar
werk onderscheidt zich niet alleen door de
uiterste precisie waarmee objecten in een
weloverwogen compositie worden geschilderd.
Door er voortdurend naar te streven de
weergave boven de exacte waarneming uit te
laten stijgen toont Pita haar eigen beleving van
de werkelijkheid.

Voor Erik was het als een terugkomen naar de
bron; de stilte en rust wat hij voelde bij het
stilleven. Hierbij is de sfeer, bepaald door licht
en het gedempte kleurgebruik, voor hem
belangrijker dan een nauwkeurige weergave.
Vaak gebruikt Erik grijs- en bruintinten om de
sfeer te bepalen, hier en daar worden
kleuraccenten toegevoegd om de levendigheid
te verhogen. “Ik beschouw de objecten die ik
schilder, als waren het levende dingen met een
ziel, vaak voorwerpen die de schoonheid van
vergankelijkheid in zich dragen”, aldus Erik.
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C LAUDE M ONET
in Z AANDAM
Een boek met boeiende onthullingen
over het verblijf in Zaandam van de
Franse impressionist !
In 1871 verbleef de later wereldberoemde Franse
impressionist Claude Monet vier maanden in
Zaandam. In die periode maakte hij 25 schilderijen die als de opmaat voor zijn impressionistische werk kunnen worden beschouwd.
In hun boek onthullen kunsthistoricus Henk
Heijnen en onderzoeksjournalist Ron Couwenhoven tal van onbekende en interessante
gegevens over het verblijf van Monet in de
Zaanstreek. Heijnen en Couwenhoven analyseerden alle schilderijen en onthullen onder
meer dat Monet het om artistieke redenen op
veel van zijn schilderijen niet zo nauw nam met
de topografische juistheid. Van twee schilderijen, die hij in het molenrijke Westzijderveld
maakte, werden eerder nooit de locaties ontdekt. Dankzij nauwgezet onderzoek zijn nu ook
deze beide locaties gevonden, zodat ook alle
molens die Monet op de schilderijen vastlegde
konden worden geïdentificeerd. Eén van deze
doeken behoort tot de collectie van het Van
Gogh Museum in Amsterdam.
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CLAUDE MONET
in ZAANDAM

Henk Heijnen
Ron Couwenhoven

Ruim aandacht is er voor kunstenaars die ook
op de Monet-locaties schilderden. Van zijn
vriend, de expressionist Armand Guillaumin,
achterhaalden zij maar liefst zeventien schilderijen die hij in Koog aan de Zaan maakte.
Claude Monet in Zaandam verschijnt in juni 2022
en is een boek met een nog niet eerder gepubliceerde visie op het verblijf van de impressionist
in de stad. Het boek met 288 pagina’s is geïllustreerd met meer dan 250 afbeeldingen.
Verkrijgbaar bij:
Galerie Staphorsius &
uitgeverij-noord-holland.nl

Jos Aanraad

Mark van Crombrugge

Ben Hekert

Debora Makkus

Het werk van Jos is al jaren een vaste waarde in
onze exposities. Helaas overleed Jos onverwacht in september 2021; het oeuvre wat hij
als fijnschilder pur sang nalaat geniet internationale bekendheid. Hij werkte in olieverf op
paneel en naast stillevens maakte hij ook
portretten en landschappen. De werkwijze en stijl
van de 17e en 18e-eeuwse meesters waren hierbij
voor Jos belangrijke inspiratiebronnen. Op bijna
elk van zijn schilderijen is Jos met een kunstig
verwerkt zelfportret, als een tweede signatuur,
zelf ook terug te vinden. Zijn werk bevindt zich in
vele collecties in binnen- en buitenland.

Eerst werkte Mark als ontwerper, illustrator en
fotograaf in de audiovisuele sector, en kon hij
zijn creativiteit vooral kwijt in de reclamewereld.
Uiteindelijk keerde hij terug naar het schilderij,
zijn eerste liefde. Mark past hierbij diverse
technieken toe waarbij vakmanschap en
artistieke beleving centraal staan. Zo ontwikkelt
Mark zich tot kunstzinnig schilder, met weliswaar
nog hetzelfde oog voor detail als vroeger, maar
nu met het toevoegen van een extra dimensie
die de uiterlijke schoonheid met verve overtreft.
“Dit uitbeelden blijft telkens een uitdaging en
een reden om verder te gaan”, aldus Mark.

Zo lang hij zich kan herinneren tekent Ben al, en
al op jonge leeftijd maakte hij gedreven zijn
eerste olieverven. Het werk van de ‘oude
meesters’ was voor hem een bron van inspiratie.
Een opleiding aan de kunstacademie lag dan
ook voor de hand. Het stilleven neemt in zijn
oeuvre een belangrijke plek in. “Als een
eerbetoon aan eenvoudige voorwerpen die ik
door ze te schilderen, een ereplaats geef”, zegt
Henk. Het werk van Henk vindt zijn weg in
binnen- en buitenland.

Al op jonge leeftijd ontwikkelde Debora een
passie voor potlood en verf. Na haar studie
startte ze een grafisch ontwerpbureau. Tijdens
een herstelproces na een verkeersongeval
ontwikkelde ze autodidactisch een geheel eigen
dynamisch realistische schilderstijl. In meerdere
tientallen laagjes (semi) transparante acrylverf
creëert ze diepte en levendigheid op het linnen.
Debora heeft een voorkeur voor onconventionele composities en clair-obscur. Ze
heeft inmiddels dertig museumexposities op
haar naam, won diverse prijzen en haar werk
bevindt zich in collecties over de hele wereld.

Gevestigd in het pittoreske dorpje Westzaan, onder de
rook van Amsterdam, is onze galerie al meer dan
50 jaar actief. In onze sfeervolle expositieruimte
presenteren wij regelmatig thematentoonstellingen.
Wij bieden een veelzijdige en wisselende collectie
schilderijen, aquarellen, beelden, oude prenten,
boeken en kaarten aan.
U kunt bij ons een keuze maken uit werken van
gerenommeerde kunstenaars, maar ons aanbod bevat
ook veel kwalitatief goed werk van "kleine meesters".

Alessandra Allori

Coren Geus

Grietje Huisman

Alfred Ophof

Na werkzaam te zijn geweest als ingenieur,
besluit Alessandra zich volledig op het
kunstschilderen te richten. Ze maakt deel uit
van ‘La Scuola di Valle di Lazzaro’, een artistieke
kring die de grote traditie van de Europese
schilderkunst centraal stelt en deze artistieke
waarden wil doorgeven aan nieuwe generaties
kunstenaars. Haar stillevens weerspiegelen een
krachtige zachtmoedigheid. Werken van
Alessandra zijn terug te vinden in meerdere
collecties, zowel binnen als buiten Europa. Ze
woont en werkt op het Italiaanse eiland Elba.

Coren was altijd al geïnteresseerd in de
schilderkunst. In haar werk streeft ze steeds
weer naar de hoogst bereikbare zuiverheid en
schoonheid, wat ze vooral zoekt in de werking
van het licht. Daarom ook ligt haar voorkeur bij
glasobjecten. Met toewijding schildert Coren
deze voorwerpen, meestal schalen, kommen en
bokalen, waarmee zij deze licht vorm en kleur
geeft. Zelfs op koude, ondoordringbare voorwerpen laat zij een licht weerkaatsen dat diep in
het gevoel doordringt. Dan is er ook nog de kunst
van het weglaten, waardoor de werken een rust
uitstralen en daarmee nog meer kracht krijgen.

Het fijntjes en fijnzinnig portretteren van het
leven en de wereld. Dat is wat Grietje doet.
Hierbij gaat het haar in haar werk om drie
dingen: de schoonheid, het mysterie en de
breekbaarheid van de werkelijkheid in natuur,
mensen en objecten. Hierbij voelt ze zich vooral
aangetrokken tot tere kwetsbare dingen. “Het
mysterie van de schoonheid is als een bron
waaraan je je telkens weer kunt laven”, zegt
Grietje.

Alfred tekende al van jongs af aan en volgde een
grafische opleiding. Uiteindelijk werd de
pentekening verdrongen door het olieverf op
doek. In de loop der jaren veranderde zijn stijl
van surrealisme naar het (magisch) realisme.
Alfred is een fijnschilder pur sang en schildert
elke dag, waarbij hij zich ook niet beperkt tot
slechts één thema. Door minutieus glaceren
met olieverf krijgt zijn werk een grote
helderheid. Kleuren hoeven hierbij niet naar de
natuur te worden geschilderd, wat de typische
sfeer in zijn schilderijen versterkt. Zijn werk
bevindt zich collecties in tal van landen.

Maarten Boffe

Meg

Anna de Lange

Yt Osinga

Maarten volgde een periode lessen bij de
befaamde kunstschilder Willem Dolphyn; verder
is hij autodidact. Van jongs af aan heeft hij het
verlangen om te schilderen. Bijzonder hierbij is
dat hij erin slaagt de werkelijkheid nog eens te
verfraaien door de wijze waarop hij dit verbeeldt.
Maarten geeft zijn stillevens nog meer diepgang
door unieke contrasten tussen licht en donker
feilloos te schilderen. Zijn vrije geest maakt hem
een bijzondere meester van de fijnschilderkunst.
Zo merkte hij eens op: “Voor een geschilderde
aardbei, maar net echt lijkt, hebben we grotere
bewondering dan voor een echte.”

“Ik kijk graag intensief naar allerlei dingen en zie
dan een soort andere wereld, die je vooral
waarneemt als je hiervoor ook rustig de tijd
neemt”, zegt Meg. In haar werk licht ze een
alledaags voorwerp uit om de schoonheid ervan
te tonen, en zo ook anderen dit te laten zien.
Meg heeft hierbij een speciale liefde voor
stoffen, in een mooie belichting waardoor
spanning en drama wordt opgeroepen. Ze werkt
met de ‘stricheltechnik’, waarbij in soms wel
tientallen laagjes verf met kleine streepjes
wordt toegewerkt naar een zeer realistisch
beeld.

“Pas in oprechte aandacht komen mensen en
objecten tot hun recht”, zegt Anne. Het als
fijnschilder nauwkeurig observeren inderdaad
van datgene wat zich aandient. Het lijkt hierbij
alsof zich herhalingen voordoen, maar alles is
telkens toch net weer even anders. De
schoonheid van de dagelijkse dingen met steeds
weer een frisse blik beschouwen en vastleggen
en zo ook zichtbaar maken. Dat is wat Anne op
bijzondere wijze doet in haar stillevens.

Interesse voor tekenen en schilderkunst heeft Yt
altijd al gehad. Eerst werkte ze met potlood en
inkt en ging later experimenteren met
pastelkrijt, waarbij ze zich niet tot één
onderwerp beperkte. Na een gerichte opleiding
maakte ze de stap naar het schilderen met
olieverf. Yt vertelt: “De wereld om mij heen is
mijn inspiratiebron. De schoonheid van alles, de
prachtige vormen en de eenvoud zo realistisch
mogelijk weergeven, dat is mijn grootste
uitdaging. En zo probeer ik de werkelijkheid een
meerwaarde mee te geven.”

Onderhoud en restauratie

Inlijsting

Taxatie en bemiddeling

Elk kunstwerk bestaat uit
natuurlijke materialen. Door
bijvoorbeeld vuil en vocht,
schommelingen in temperatuur en invloed van licht vraagt
dit van tijd tot tijd om onderhoud. Of een kunstwerk kan
beschadigd raken. Ook voor
een deskundig advies, onderhoud en restauratie van
uw kunstwerk kunt u
bij ons terecht.

Het inlijsten van een kunstwerk
is niet alleen decoratief, maar
beschermt ook uw kunstwerk.
Wij bieden een breed assortiment lijstwerken en passepartouts aan en
adviseren u bij
uw keuze.

Om meerdere redenen, zoals
voor verzekeringsdoeleinden,
schenking of vererving en
boedelscheidingen, kan het
voor u van belang zijn zekerheid te hebben over de waarde
van een kunstwerk. Wij voeren
taxaties uit en rapporteren u
hierover.
Verder bemiddelen wij desgewenst namens u bij de aan- of
verkoop van kunstwerken.

• taxatie & bemiddeling
• inlijsten

• papier- en olieverfrestauratie
• schoonmaken van schilderijen

• in- en verkoop van schilderijen
• kaarten & grafiek
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