
12-03 t/m
05-04

iris bouwmeester
maurice braspenning
gebroeders miedema
rob regeer
ies schute
sabina timmermans
josua wechslerja

nv
an

ho
of

ga
le

rie
.n

l
1

2

jan van hoof galerie

3

4

6

7

5

JVH_HAPPYFUTURES_werk.indd   1 02-03-21   10:45



vanaf begin vorig jaar staat ons leven voor een groot 
deel in het teken van het covid-19 virus.

in de tentoonstelling “Happy Futures!” laten
9 kunstenaars op een bijzondere en persoonlijke 
manier zien hoe zij het afgelopen corona-jaar 
hebben beleefd.

12 maart t/m 5 april 2021
openingstijden vrijdag t/m zondag
van 14.00 tot 18.00 uur.

laat ons per mail denbosch@janvanhoofgalerie.nl, 
telefonisch 06 52 78 92 52 of in een appje weten
op welke dag en hoe laat u wenst te komen.
wij organiseren dan dat er maximaal 6 gasten 
gelijktijdig in de galerie aanwezig zijn, zodat we 
optimaal de overheids-richtlijnen m.b.t. corona
kunnen naleven.

jvhg

1 // josua wechsler
‘dieser weg’
wilgentakken gegoten in brons 
60 x 63 x 20 cm
in de zomer van 2020 volgde ik de 
loop van de rivieren vanuit mijn 
geboorteland zwitserland naar 
nederland. op mijn zelfgebouwde 
stand up paddle board was het 
water voor 27 dagen mijn thuis. 
het was de manier om één te 
worden met de rivier en de directe 
omgeving. deze reis heeft mij en 
mijn werk gevormd.

2 // ies schute
‘shine a light’
gemengde technieken
a4-formaat
het is maart 2020, mijn moeder 
sterft aan corona. wandelingen aan 
de maas moeten mijn hoofd leeg 
maken. mijn gemoed en de natuur 
komen samen in mijn werk. ik vind 
een stapel tekeningen terug die niet 
af zijn. ineens ben ik overal tegelijk 
bezig. een nieuw verhaal ontstaat, 
the world is small. 

3 // gebroeders miedema
‘fabulous creatures’
pastels op papier / 
polychromos potlood op papier
34 x 27 cm
de pandemie maakt dat we 
energieker en dieper geïnspireerd 
tekenen aan onze fabeldierwereld. 
een wondere wereld waar dieren 
heersen volgens andere regels. 
zie onze portefeuille (ontwerp 
swip stolk) met fabeldierprenten 
en begeleidend sprookjesboekje. 

‘de gebroeders miedema’ staat 
voor onze artistieke verbintenis 
waarin we, ieder op eigen wijze, 
de draad van de romantiek en het 
symbolisme verder spinnen.

4 // iris bouwmeester
‘venus 13 - 1’
gips, acrylhars, eitempera
43 x 33 x 14 cm
tijdens de eerste lockdown in 2020 
maakte ik iedere dag een tekening 
op a4-formaat. deze serie van 64 
tekeningen is gebundeld in de 
publicatie corona drawings.

toen er weer beperkt gereisd kon 
worden, bezocht ik de grotten van 
lascaux. ik voelde verwantschap 
met de eerder levende mensen die 
daar in de grot hadden getekend en 
was betoverd door de wijze waarop 
zij gebruik maakten van de holtes 
en bollingen in de grot om hun 
tekeningen volumes te geven.

terug in mijn atelier maakte ik 
een serie van 13 komvormige 
wandobjecten. op deze gipsen 
schalen zijn met eitempera nieuwe 
vormen geschilderd, soms met de 
vorm mee en soms tegen de vorm 
van de schaal in. zo ontstonden 
vormen en antivormen binnen de 
omlijsting van de schelpvormige 
schalen. de titel van de serie is 
venus 13, naar het schilderij the 
birth of venus van botticelli. 

5 // sabina timmermans
installatieoverzicht
gebakken grove klei
met sinterengobe,
kopersaturatie en glazuur
variabele hoogtes: 37-80 cm
in het midden van de eerste 
lockdown begon mijn artist-in-
residence bij sundaymorning@
ekwc. in ons eigen ‘klei-isolement’ 
met mederesidenten voelde het 
alsof de toestand in de wereld ons 
enigszins ongeschonden liet; zonder 
beperkingen kon ik me zeven dagen 
per week vol op mijn werkproces 
storten. dit leidde tot een intense 
en productieve werkperiode waarin 
ik een nieuwe manier van werken 
ontdekte.

6 // rob regeer
atelier: ‘the lake house’
(plus ‘kapellen’)
acryl op mdf
43 x 60 cm
de afgelopen periode werd 
gekenmerkt door perioden van 
beslotenheid, onzekerheid en 
beperkingen. er was veel tijd, maar 
wat er mee te doen? in mijn atelier 
ontstond het idee om imaginair 
op reis te gaan. naar mijn geliefde 
‘kellerjochhütte’, hoog in de 
oostenrijkse alpen. door ‘de hut’ 
te schilderen, was ik er. ik maakte 
ook een 24-luik: kellerjoch, 24 
hours. steeds dezelfde compositie, 
de hut in silhouet, in wisselende 
weersomstandigheden. en door de 
hut in het klein na te bouwen kon ik 
het aanraken. het atelier werd een 
berghut.

7 // maurice braspenning
‘inside outside’
acryl & olieverf op linnen
18 x 24 cm
het afgelopen jaar heb ik 
voornamelijk buiten wandelend 
door de polders en thuis met mijn 
gezin doorgebracht. het lijkt of alles 
stilstaat en er daardoor meer tijd 
en ruimte ontstaat om aandachtiger 
naar alles te kijken. de natuur en 
kleine situaties in en rondom het 
huis hebben niet meer dezelfde 
betekenis. een plant in de hoek 
van de kamer. het verstilde beeld 
van mijn zoon die zijn bord aflikt. 
het lijkt zo gewoon maar door de 
pandemie heeft het een andere 
lading gekregen.
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