






Annelou & Joep van Griensven www.betweentwolives.com

Lamp,Tea table, 2010Lamp,Tea table, 2010

De collectie BETWEEN TWO LIVES bestaat uit een reeks interieurobjecten waarbij stukken uit de 
17e en 18e eeuw als uitgangspunt zijn gebruikt. Het duo Joep & Annelou van Griensven 
accentueert met hun ‘second life furniture’ methode de authenticiteit, ambachtelijkheid en vorm 
van het bestaande object en bevraagt dit object vervolgens op zijn ware kern. Door een tweede 
laag om het object te maken, voegen zij enerzijds vorm toe maar onttrekken zich anderzijds aan 
enige uiting van vastomlijnde esthetica van historie, stroming of stijl. De twee jonge ontwerpers 
bevragen het object puur op zijn essentie en plaatsen het (opnieuw) binnen de context van een 
hedendaags interieur.

Annelou & Joep (1983 & 1988) wonen en werken in Arnhem.
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Annelou & Joep van Griensven www.betweentwolives.com

Scheepsklok, Pendule, 2014Scheepsklok, Pendule, 2014

Deze klokken serie is analoog en in onze huidige tijd wordt de analoge klok vervangen door de 
smartphone. Deze objecten zijn overbodig geworden in hun functie en worden daardoor op 
Marktplaats, bij de antiekhandel of de kringloop winkel aangeboden. Ondanks het fosielen zijn uit 
een tijd waar er ook anders met ‘de tijd’ werd omgegaan, zien wij de meerwaarde van deze 
objecten. Deze analoge klokken zijn luxe objecten geworden die ook als object benaderd zijn in 
het ontwerp. Ze werken allemaal nog, maar je zal tijd moeten steken in het opwinden, 
onderhouden en kunnen lezen van de tijd.

Annelou & Joep (1983 & 1988) wonen en werken in Arnhem.
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Arno Arts www.arno-arts.nl

24 Karaat, 2010-201124 Karaat, 2010-2011

Arno Arts is een multimediale kunstenaar.Hij laat zich door een onderwerp of een thema leiden 
naar een verbeelding in iedere denkbare vorm. Schilderij, tekening, object, sculptuur, installatie of 
performance; elk medium of middel is dienstbaar aan de uitvoering van een kunstwerk.
Arno Arts kiest voor herkenbare beelden, maar overrompelt telkens weer met een nieuw 
gecreëerde werkelijkheid. Zo ontstaat een kunstwerk dat verbaast, een beeld dat zich vasthecht in 
de wereld van de beschouwer, een beeld dat de schijn van alledaagsheid toont, maar zo 
bijzonder is dat het in het geheugen van de beschouwer wordt gegrift.
Zijn perfectie gaat ver uit boven vakmanschap. “Worshipping” is het begrip dat beter aansluit bij 
de uitputtende concentratie die karakteristiek is voor zijn werkwijze. Die onverbiddelijke discipline 
is weer een inspiratie op zich, die de kijker dwingt stil te staan bij het verbeeld de idee of concept.

Plastic flessen verguld met 24 karaat bladgoud;
Campina, Shampoo, Dubro, Remia, Andy, Harpic, Sendil, Zone, Kruidvat

Arno Arts (1947) woont en werkt in Arnhem.
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Bora Hong www.bora-hong.com

Cosmetic Surgery Kingdom, 2014 Cosmetic Surgery Kingdom, 2014 

In Bora Hong’s project Cosmetic Surgery Kingdom vergelijkt zij het in Zuid-Korea populaire 
fenomeen plastische chirurgie met design.

Hong onderzoekt de aanpassing van ons lichaam als een misplaatste zucht naar jeugdigheid, 
schoonheid en uiteindelijk een betere positie in de samenleving. Evenzo zijn ontwerpers gericht 
op het maken van een 'goed ontwerp', maar wat in die zin ‘beter’ betekent is ook moeilijk te 
omschrijven. 

In Cosmetic Surgery Kingdom vertaalt Hong haar onderzoek naar cosmetische chirurgie in Zuid-
Korea naar een ontwerpvoorstel. Ze stelt de betekenis van cosmetische ingrepen aan de kaak, en 
hoe het veranderen van iemands lichaam de oorspronkelijkheid ervan ondermijnt.
Haar project is opgebouwd uit verschillende delen; enerzijds een reeks van stoelen die 
cosmetische chirurgie ‘nodig hebben’, anderzijds de video’s die de procedure van chirurgie op de 
stoelen documenteren.

Hong doet als designer, in de rol van chirurg, cosmetische ingrepen bij oude stoelen zodat zij 
gaan lijken op een Eames stoel, een iconisch designsymbool. 
Daarnaast ‘opereert’ ze een echte Eames stoel om deze te vervormen tot de Nederlandse 
iconische stoel van ontwerper Maarten Baas.

Bora Hong (1979) woont en werkt in Berlijn.
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Christel Derksen & Jaroslaw Rodycz www.whereisalice.nl

Queens furniture I, 2011 Queens furniture I, 2011 

De serie "Queens Furniture" is onderdeel van het project met de titel : " Based On A True Story"
van Christel Derksen en Jaroslaw Rodycz.
Deze serie van 3 foto's is gemaakt in een oud koetshuis in Utrecht.
De "Queens Furniture" ( ooit eigendom van Koningin Juliana) is gefotografeerd voor en na de 
transformatie door Studiorolf.fr

Christel Derksen woont en werkt in Utrecht

De serie "Queens Furniture" is onderdeel van het project met de titel : " Based On A True Story"
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Christel Derksen woont en werkt in Utrecht
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Diessens & van den Baar www.wandschappen.nl

Vlees, 2010   Gekapt 2014Vlees, 2010   Gekapt 2014

Nicole Driessens en Ivo van den Baar = WANDSCHAPPEN. Deze visuele kunstenaars balanceren 
graag tussen kunst en design. Ze maken gebruik van specifieke beelden die gebruik maken van 
de omgeving. Handwerk speelt een belangrijke rol, ze zijn ‘skillfull’ met verschillende materialen 
zoals vilt, textiel, papier en epoxyhars. Natuurlijke vormen worden gebruikt voor inspiratie en 
vertaald naar een nieuwe context. Het proces van de ontwikkeling van een kunstwerk of een 
product is even belangrijk voor hen als de uitkomst.

WANDSCHAPPEN staat bekend om "Feltplants". Deze objecten zijn niet ontworpen om onze echte 
planten te vervangen, maar om het proces te tonen van mensen vestigen in de migratie buurt van 
Rotterdam Charlois, waar de kunstenaars wonen en werken. "Je voelt je thuis waar je planten 
groeien". 
Speciaal voor Realisme Amsterdam, zal de nieuwe collectie Divina gepresenteerd worden voor de 
eerste keer in Nederland na een eerste succesvolle collectie commissie voor Max Mara Milano. 

Driessens & van den Baar nemen hun dagelijkse realiteit als bron voor hun schilderijen en 
sculpturen. Ze hergebruiken de onderwerpen uit hun buurt in kunstwerken met een zeer sterke 
directe beeldspraak; het vlees van de islamitische slager of de gehakte verse boom langs de 
snelweg. Deze 'stadsleven' kwesties worden vereeuwigd in epoxy harsen of textiel.

Driessens & van den Baar wonen en werken in Rotterdam.
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Frank Halmans www.frankhalmans.nl

De brug & A time to die, 2013 De brug & A time to die, 2013 

“Als ik in de digitale boekenkast op het iPad-scherm zit te snuffelen, compleet met mooie houten 
planken en prachtig vormgegeven boekomslagen, lijkt me de marginalisering van het papieren 
boek ten koste van het e-book ineens helemaal niet zo onvoorstelbaar meer. Wat zou Frank 
Halmans daarvan denken? Aan boeken kleven voor hem, misschien wel meer dan aan andere 
objets trouvés, herinneringen. In het Centraal Museum waren ook boekenplankjes opgehangen, 
met boeken erop. Van die oude, in linnen of skai gebonden boeken, die na elke rommelmarkt weer 
overblijven. Omnibussen van Margriet en Readers Digest, romans met titels als Gisteren vergeten, 
Trouw met mij, Ronald, en Een vrouw teveel. Dit is het soort boeken dat Halmans als kind zag 
staan in de boekenkast van zijn ouders, en bij de ouders van vriendjes. Nu verzamelt hij deze 
boeken, rangschikt ze op kleur, formaat of titel, en zet er dan het mes in. Van een rijtje boeken 
maakt hij een huis door er een deur en ramen in te snijden – dwars door alle boeken heen, zodat 
je er helemaal doorheen kunt kijken. Een boek is een wereld waar je in naar binnen kan gaan, 
waar je in kan verblijven. Huizen staan vol boeken, maar in deze boeken zit een huis”.

Citaat uit een essay geschreven door Anneke van Wolfswinkel 
www.annekevanwolfswinkel.blogspot.com

Frank Halmans woont en werkt in Bilthoven.
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Frank Halmans www.frankhalmans.nl

Verbrande klok I, II, 2013Verbrande klok I, II, 2013

De tijd. Het onverbiddelijke wegtikken van de tijd en het wegglippen van onze herinneringen zijn 
voor Halmans bijna een obsessie. Steeds zoekt hij naar manieren om wat verloren dreigt te gaan 
te bewaren en wat vergeten lijkt te zijn terug te halen. De dingenpoëzie van Frank Halmans heeft 
vaak een wat melancholiek karakter. 
Drie mechanische rinkelwekkers die achterstevoren op een plankje staan, hebben door de 
plaatsing van hun sleuteltjes en sleufjes een uitgesproken verdrietige blik. Sad machines heten ze, 
en het is alsof de tijd zelf haar verglijden betreurt. 
Een ander maar vergelijkbaar werk is de Burned clock. Als een soort Vanitas stilleven draagt de 
klok, die het midden houdt tussen een koekoeksklok en een miniatuurhuis, zelf de sporen van zijn 
eindigheid. 

Frank Halmans woont en werkt in Bilthoven.
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Klaas Kuiken www.klaaskuiken.nl

Bottle Collection, 2010Bottle Collection, 2010

Groene glazen massa productie flessen krijgen nieuwe individuele vormen als Klaas Kuiken met 
ze werkt . Hij blaast ze één voor één tot unieke objecten.

Klaas begon dit project met de vraag “Zijn er enige onregelmatigheden in massa productie?” Hij 
ontdekte  deze onregelmatigheden in glazen flessen bij het doorsnijden van de fles, de wand 
dikte bleek elke keer anders te zijn.
Door deze verschillen te benadrukken ontwikkelde hij zijn eigen techniek van glasblazen, door het 
gebruik van een door hemzelf aangepaste oven en een compressor. Bij het opblazen van de fles 
stulpt het glas meer uit op de plaatsen waar de wand dunner is en minder op de plaatsen waar 
het glas dikker is.

Spelend met de controle van de hitte en de druk en niet zonder explosies en gebroken flessen, 
creëerde hij een collectie van unieke flessen met allen dezelfde herkomst

“The Bottle collection” was genomineerd voor de DOEN Materiaalprijs 2010: een prijs voor 
duurzaamheid en innovatief gebruik van materialen.

Klaas Kuiken (1984) woont en werkt in Arnhem.

Groene glazen massa productie flessen krijgen nieuwe individuele vormen als Klaas Kuiken met 
ze werkt . Hij blaast ze één voor één tot unieke objecten.

Klaas begon dit project met de vraag “Zijn er enige onregelmatigheden in massa productie?” Hij 
ontdekte  deze onregelmatigheden in glazen flessen bij het doorsnijden van de fles, de wand 
dikte bleek elke keer anders te zijn.
Door deze verschillen te benadrukken ontwikkelde hij zijn eigen techniek van glasblazen, door het 
gebruik van een door hemzelf aangepaste oven en een compressor. Bij het opblazen van de fles 
stulpt het glas meer uit op de plaatsen waar de wand dunner is en minder op de plaatsen waar 
het glas dikker is.

Spelend met de controle van de hitte en de druk en niet zonder explosies en gebroken flessen, 
creëerde hij een collectie van unieke flessen met allen dezelfde herkomst

“The Bottle collection” was genomineerd voor de DOEN Materiaalprijs 2010: een prijs voor 
duurzaamheid en innovatief gebruik van materialen.

Klaas Kuiken (1984) woont en werkt in Arnhem.

http://www.klaaskuiken.nl
http://www.klaaskuiken.nl


Kuin Heuff www.kuinheuff.nl

Zonder titel, 2014, 2010Zonder titel, 2014, 2010

Kuin Heuff schildert portretten met acrylverf op papier, die ze versnijdt tot een kant-achtige, of 
een geperforeerde, structuur. 
De portretten ontstaan door ze af te breken, door een voltooid schilderij vanuit de verflagen en de 
kwaststreken te versnijden. Dit reductieproces breekt het schilderij af en bouwt de huid van het 
portret op, tot een structuur die lijkt op houtsnede of  een anatomische tekening. 
De portretten bestaan uit één stuk papier en worden in het geheel op de wand of in lijsten 
geplaatst. 

Kuin Heuff (1969) woont en werkt in Rotterdam.
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Kuin Heuff (1969) woont en werkt in Rotterdam.
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Lizan Freijsen www.lizanfreijsen.com

Serie L’AFRIQUE; Tête de vache &  Lichen blanche, 2013Serie L’AFRIQUE; Tête de vache &  Lichen blanche, 2013

Mijn artistieke praktijk bestaat uit het fotograferen van vergankelijke verschijnselen en het 
ontwikkelen van duurzame produkten.
Het fotoarchief is de bron van tijdelijke toepassingen in een specifieke ruimte met behang, 
keramiek, met stof, textiel en gedroogde botanie. 
Ieder werk gaat in op de relatie ‘cultuur / natuur’ en bevraagt de plek, op zoek naar levende 
processen in een stedelijke omgeving. Waar zij ontbreken worden zij toegevoegd. Transformatie 
staat centraal.

Vertalingen van schimmels en korstmossen tot interieur objecten, als vloer- en wand kleden in de 
handtuft techniek, zijn het duurzame deel.  Deze unieke kunstwerken verhouden zich tot de 
design door hun toepassing in huis. 
Mijn visie en werk ontwikkelt zich juist op het snijvlak van deze gebieden.

Lizan Freijsen (1960 ) woont en werkt in Rotterdam.
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Het fotoarchief is de bron van tijdelijke toepassingen in een specifieke ruimte met behang, 
keramiek, met stof, textiel en gedroogde botanie. 
Ieder werk gaat in op de relatie ‘cultuur / natuur’ en bevraagt de plek, op zoek naar levende 
processen in een stedelijke omgeving. Waar zij ontbreken worden zij toegevoegd. Transformatie 
staat centraal.

Vertalingen van schimmels en korstmossen tot interieur objecten, als vloer- en wand kleden in de 
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Martijn Hesseling - Jaski Art Gallery - www.martijnhesseling.nl

Newsroom, 2014 Newsroom, 2014 

Al sinds zijn academietijd  (AKI en Dutch Art Institute) is Martijn Hesseling aan het experimenteren 
met verschillende materialen en ondergronden. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een eigen 
techniek waarbij kranten de plaats van verf hebben ingenomen. De kranten zijn behandeld met 
lak op transparant plexiglas. Het papier van de kranten wordt doorzichtig door de lak, hierdoor 
ontstaat de illusie van diepte in een twee-dimensionaal vlak, dat ook in de schilderkunst te vinden 
is. 

De kunstwerken bestaan uit reliëf, overlapping en juxtapositie van de kranten, maar er wordt 
tevens een nieuw beeld opgebouwd. Dit komt door de transparantie van de achtergrond en de 
dikte van de aangebrachte lagen. Zo krijgen de kranten waarmee de collage is opgebouwd ook 
de kwaliteit van verf. Vandaar dat het werk, ondanks de afwezigheid van verf en linnen als een 
voortzetting van de schilderkunst is te zien.
De afbeeldingen en teksten uit een krant representeren een ander gevoel van realiteit dan verf. Ze 
vullen het beeld met onderhuids leven. Van dichtbij gezien krioelen de letters, koppen en beelden 
door elkaar, soms in harmonie, soms chaotisch en elkaar verdringend, maar uiteindelijk vormen ze 
samen één beeld.

Martijn Hesseling (1971) woont en werkt in Amsterdam.

Al sinds zijn academietijd  (AKI en Dutch Art Institute) is Martijn Hesseling aan het experimenteren 
met verschillende materialen en ondergronden. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een eigen 
techniek waarbij kranten de plaats van verf hebben ingenomen. De kranten zijn behandeld met 
lak op transparant plexiglas. Het papier van de kranten wordt doorzichtig door de lak, hierdoor 
ontstaat de illusie van diepte in een twee-dimensionaal vlak, dat ook in de schilderkunst te vinden 
is. 

De kunstwerken bestaan uit reliëf, overlapping en juxtapositie van de kranten, maar er wordt 
tevens een nieuw beeld opgebouwd. Dit komt door de transparantie van de achtergrond en de 
dikte van de aangebrachte lagen. Zo krijgen de kranten waarmee de collage is opgebouwd ook 
de kwaliteit van verf. Vandaar dat het werk, ondanks de afwezigheid van verf en linnen als een 
voortzetting van de schilderkunst is te zien.
De afbeeldingen en teksten uit een krant representeren een ander gevoel van realiteit dan verf. Ze 
vullen het beeld met onderhuids leven. Van dichtbij gezien krioelen de letters, koppen en beelden 
door elkaar, soms in harmonie, soms chaotisch en elkaar verdringend, maar uiteindelijk vormen ze 
samen één beeld.

Martijn Hesseling (1971) woont en werkt in Amsterdam.
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Michael Mapes - NL=US Art - www.room62.com

Red haired Dutch Female, 2014Red haired Dutch Female, 2014

In het werk van Michael Mapes wordt het artistieke gemaskeerd met een wetenschappelijke fineer 
door te verwijzen naar entomologische en forensische wetenschap. Onderwerpen variëren, maar 
uiteindelijk staat in het meeste werk de mens centraal. Hij maakt gebruik van werkelijke 
wetenschappelijke materialen zoals insect pinnen, gelatine capsules, reageerbuisjes, specimen 
zakjes, vergrootglas dozen, chirurgische draad.

Mapes staat er om bekend overvloedig veel uren te besteden aan een enkel onderwerp; in het 
werk verwerkt hij duizenden individuele exemplaren.

Hij neemt vaak honderden foto's en verzamelt relevante persoonlijke informatie. Daarnaast 
verzamelt hij "biografische DNA" zoals haar, voedsel monsters, stofstalen, make-up, 
handschriftvoorbeelden, vingerafdrukken en persoonlijke efemere. Nauwgezet ontleedt hij de 
foto's en dan reconstrueert hij  het oorspronkelijke onderwerp, waarin bio DNA wordt geïntegreerd 
om een unieke interpretatie te maken.

Michael Mapes (1962) woont en werkt in New York.

In het werk van Michael Mapes wordt het artistieke gemaskeerd met een wetenschappelijke fineer 
door te verwijzen naar entomologische en forensische wetenschap. Onderwerpen variëren, maar 
uiteindelijk staat in het meeste werk de mens centraal. Hij maakt gebruik van werkelijke 
wetenschappelijke materialen zoals insect pinnen, gelatine capsules, reageerbuisjes, specimen 
zakjes, vergrootglas dozen, chirurgische draad.

Mapes staat er om bekend overvloedig veel uren te besteden aan een enkel onderwerp; in het 
werk verwerkt hij duizenden individuele exemplaren.

Hij neemt vaak honderden foto's en verzamelt relevante persoonlijke informatie. Daarnaast 
verzamelt hij "biografische DNA" zoals haar, voedsel monsters, stofstalen, make-up, 
handschriftvoorbeelden, vingerafdrukken en persoonlijke efemere. Nauwgezet ontleedt hij de 
foto's en dan reconstrueert hij  het oorspronkelijke onderwerp, waarin bio DNA wordt geïntegreerd 
om een unieke interpretatie te maken.

Michael Mapes (1962) woont en werkt in New York.
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Mischa van der Wekke www.mischavanderwekke.nl

Queen Maxima, Princess Amalia, 2013Queen Maxima, Princess Amalia, 2013

‘Furniture with traces from the past and where in the thoughts of the ancestors live on!’

Applied artist Mischa van der Wekke creates things that can be situated between design furniture 
and art object. With his furniture making skills, and his knowledge of ergonomics and aesthetics, 
Van der Wekke enables people to actually use these objects.
With a broad interpretation of designing and crafting furniture, Mischa van der Wekke enriches the 
domain of Dutch Design, presenting the joy in finding new forms.

Mischa van der Wekke (1973) lives and  works in Rotterdam.

‘Furniture with traces from the past and where in the thoughts of the ancestors live on!’

Applied artist Mischa van der Wekke creates things that can be situated between design furniture 
and art object. With his furniture making skills, and his knowledge of ergonomics and aesthetics, 
Van der Wekke enables people to actually use these objects.
With a broad interpretation of designing and crafting furniture, Mischa van der Wekke enriches the 
domain of Dutch Design, presenting the joy in finding new forms.

Mischa van der Wekke (1973) lives and  works in Rotterdam.
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Mischa van der Wekke www.mischavanderwekke.nl

Reincarnated Furniture ‘Before & After’; ‘After’ , 2012Reincarnated Furniture ‘Before & After’; ‘After’ , 2012

‘Furniture with traces from the past and where in the thoughts of the ancestors live on!’

Applied artist Mischa van der Wekke creates things that can be situated between design furniture 
and art object. With his furniture making skills, and his knowledge of ergonomics and aesthetics, 
Van der Wekke enables people to actually use these objects.
With a broad interpretation of designing and crafting furniture, Mischa van der Wekke enriches the 
domain of Dutch Design, presenting the joy in finding new forms.

Mischa van der Wekke (1973) lives and  works in Rotterdam.

‘Furniture with traces from the past and where in the thoughts of the ancestors live on!’

Applied artist Mischa van der Wekke creates things that can be situated between design furniture 
and art object. With his furniture making skills, and his knowledge of ergonomics and aesthetics, 
Van der Wekke enables people to actually use these objects.
With a broad interpretation of designing and crafting furniture, Mischa van der Wekke enriches the 
domain of Dutch Design, presenting the joy in finding new forms.

Mischa van der Wekke (1973) lives and  works in Rotterdam.
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Monique Benthin www.benthin.nl

De fabels van La Fontaine, 2014De fabels van La Fontaine, 2014

Van een afstand lijkt de kunst van Monique Benthin verleidelijk.Van dichtbij confronteren ze de 
kijker echter met groteske taferelen. Het werk is tegelijk ook komisch, door de bizarre combinaties 
van beelden. In haar kunst onderzoekt ze telkens; Wat is echt? Wat is on-echt? Dit uit zich in haar 
keuze van verschillende materialen. Ben ik dit, of ben ik mijn verhaal?

Monique Benthin schuwt het drama niet in haar werk. Haar kunst is zijzelf. In een serie 
assemblages, gaat zij op zoek naar de werkelijke identiteit van haar op dramatische wijze jong 
gestorven moeder. Monique combineerde gedachtenbeelden uit haar eigen jeugd en 
hedendaagse beelden gericht op jonge vrouwen. Daarbij roept ze ook weer vragen op: wat werd 
er verwacht van de vrouw in de geschiedenis en wat geldt nog steeds? 

Monique Benthin zoekt in haar beelden bewust naar tegenstellingen, wat een direct gevolg is van 
haar verleden als klassiek balletdanseres. De competitieve grondslag die ze daar ontwikkelde 
stond in scherp contrast met het leven in ‘de buitenwereld’. Mede door deze ervaringen creëert ze 
nu als kunstenaar zulke contrastrijke beelden.

Het werk is opgenomen in het virtueel schoenenmuseum 

Monique Benthin woont en werkt in Rotterdam / Antwerpen.

Van een afstand lijkt de kunst van Monique Benthin verleidelijk.Van dichtbij confronteren ze de 
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van beelden. In haar kunst onderzoekt ze telkens; Wat is echt? Wat is on-echt? Dit uit zich in haar 
keuze van verschillende materialen. Ben ik dit, of ben ik mijn verhaal?

Monique Benthin schuwt het drama niet in haar werk. Haar kunst is zijzelf. In een serie 
assemblages, gaat zij op zoek naar de werkelijke identiteit van haar op dramatische wijze jong 
gestorven moeder. Monique combineerde gedachtenbeelden uit haar eigen jeugd en 
hedendaagse beelden gericht op jonge vrouwen. Daarbij roept ze ook weer vragen op: wat werd 
er verwacht van de vrouw in de geschiedenis en wat geldt nog steeds? 

Monique Benthin zoekt in haar beelden bewust naar tegenstellingen, wat een direct gevolg is van 
haar verleden als klassiek balletdanseres. De competitieve grondslag die ze daar ontwikkelde 
stond in scherp contrast met het leven in ‘de buitenwereld’. Mede door deze ervaringen creëert ze 
nu als kunstenaar zulke contrastrijke beelden.

Het werk is opgenomen in het virtueel schoenenmuseum 

Monique Benthin woont en werkt in Rotterdam / Antwerpen.
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Monique Benthin www.benthin.nl

La belle mère, une histoire au musée, 2015La belle mère, une histoire au musée, 2015

Van een afstand lijkt de kunst van Monique Benthin verleidelijk.Van dichtbij confronteren ze de 
kijker echter met groteske taferelen. Het werk is tegelijk ook komisch, door de bizarre combinaties 
van beelden. In haar kunst onderzoekt ze telkens; Wat is echt? Wat is on-echt? Dit uit zich in haar 
keuze van verschillende materialen. Ben ik dit, of ben ik mijn verhaal?

Monique Benthin schuwt het drama niet in haar werk. Haar kunst is zijzelf. In een serie 
assemblages, gaat zij op zoek naar de werkelijke identiteit van haar op dramatische wijze jong 
gestorven moeder. Monique combineerde gedachtenbeelden uit haar eigen jeugd en 
hedendaagse beelden gericht op jonge vrouwen. Daarbij roept ze ook weer vragen op: wat werd 
er verwacht van de vrouw in de geschiedenis en wat geldt nog steeds? 

Monique Benthin zoekt in haar beelden bewust naar tegenstellingen, wat een direct gevolg is van 
haar verleden als klassiek balletdanseres. De competitieve grondslag die ze daar ontwikkelde 
stond in scherp contrast met het leven in ‘de buitenwereld’. Mede door deze ervaringen creëert ze 
nu als kunstenaar zulke contrastrijke beelden.

Monique Benthin (1965) woont en werkt in Rotterdam / Antwerpen.

Van een afstand lijkt de kunst van Monique Benthin verleidelijk.Van dichtbij confronteren ze de 
kijker echter met groteske taferelen. Het werk is tegelijk ook komisch, door de bizarre combinaties 
van beelden. In haar kunst onderzoekt ze telkens; Wat is echt? Wat is on-echt? Dit uit zich in haar 
keuze van verschillende materialen. Ben ik dit, of ben ik mijn verhaal?

Monique Benthin schuwt het drama niet in haar werk. Haar kunst is zijzelf. In een serie 
assemblages, gaat zij op zoek naar de werkelijke identiteit van haar op dramatische wijze jong 
gestorven moeder. Monique combineerde gedachtenbeelden uit haar eigen jeugd en 
hedendaagse beelden gericht op jonge vrouwen. Daarbij roept ze ook weer vragen op: wat werd 
er verwacht van de vrouw in de geschiedenis en wat geldt nog steeds? 

Monique Benthin zoekt in haar beelden bewust naar tegenstellingen, wat een direct gevolg is van 
haar verleden als klassiek balletdanseres. De competitieve grondslag die ze daar ontwikkelde 
stond in scherp contrast met het leven in ‘de buitenwereld’. Mede door deze ervaringen creëert ze 
nu als kunstenaar zulke contrastrijke beelden.

Monique Benthin (1965) woont en werkt in Rotterdam / Antwerpen.
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Monique Benthin www.benthin.nl

Old Punks, 2014Old Punks, 2014

In haar ontwikkeling als kunstenares beperkt ze zich niet tot een bepaald medium. Haar werk 
heeft een veeleer multidisciplinair karakter. Ze fotografeert, maakt ruimtelijke assemblages en 
maakte de serie 'Old Punks' waarbij ze oude familiefoto's uit de begin periode van de fotografie 
omstreeks 1900 bewerkt met ongebruikelijk tekenmateriaal als stiften Stabilo Boss en een witte 
uni-ball pen.

Met specialisatie schilderen, tekenen en ideeontwikkeling studeerde Benthin in 1999 af aan de 
Rotterdamse 'Willem de Kooning' Academie. Voordien volgde Benthin een balletopleiding aan de 
Nationale Balletacademie in Amsterdam (1981-1984) en danste in verschillende balletten.

Monique Benthin (1965) woont en werkt in Rotterdam / Antwerpen.

In haar ontwikkeling als kunstenares beperkt ze zich niet tot een bepaald medium. Haar werk 
heeft een veeleer multidisciplinair karakter. Ze fotografeert, maakt ruimtelijke assemblages en 
maakte de serie 'Old Punks' waarbij ze oude familiefoto's uit de begin periode van de fotografie 
omstreeks 1900 bewerkt met ongebruikelijk tekenmateriaal als stiften Stabilo Boss en een witte 
uni-ball pen.

Met specialisatie schilderen, tekenen en ideeontwikkeling studeerde Benthin in 1999 af aan de 
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Nationale Balletacademie in Amsterdam (1981-1984) en danste in verschillende balletten.

Monique Benthin (1965) woont en werkt in Rotterdam / Antwerpen.
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Niek Wagemans www.fabriekvanniek.nl

Confused Furniture; High Case, 2012  & Kino II, 2013Confused Furniture; High Case, 2012  & Kino II, 2013

Niek Wagemans: “Ik werk graag met materialen, die als ‘afval’ bestempeld worden, en met 
leegstaande gebouwen die bedreigd worden door verregaand verval of zelfs sloop. Ze zijn vaak 
nog lang niet óp, maar zijn enkel versleten of kapot, of ze voldoen niet meer aan moderne eisen. 
Daardoor lijken ze hun functie verloren, en zijn ze voor anderen ‘waardeloos’… Voor mij zijn ze 
juist ‘waardevol’ vanwege de sporen van hun geschiedenis of door de kwaliteit van destijds 
gebruikte materialen en technieken. Dat alles ligt verborgen onder slechts een dun laagje stof, en 
onder onze normale onachtzaamheid. Ik probeer die kwaliteiten opnieuw zichtbaar te maken.”

“Ik begin mijn projecten vaak met het zoeken naar spullen en materialen die mensen niet meer 
willen hebben. Zulk zoeken is ook meteen een kennismaking met een buurt, dorp of stad, en 
natuurlijk met de mensen die er wonen. Daarbij gaan vaak deuren open die voor buitenstaanders 
gesloten blijven. Meestal weet ik nog niet precies hoe ik wat ik zo tegenkom kan verwerken in een 
nieuw ontwerp. Pas tijdens het werkproces komen de materialen die zich aandienen samen in een 
nieuwe vorm – een kwestie van evalueren en herwaarderen van de intrinsieke kwaliteiten van het 
gevondene. In plaats van alles te restaureren in de oorspronkelijke vorm of functie vind ik het veel 
spannender, materialen op onverwachte manieren met elkaar te combineren, er een nieuw idee 
aan toe te voegen of stevige contrasten te maken. Zo ontstaan nieuwe objecten, met nieuwe 
functies of gebruiksmogelijkheden.”

Niek Wagemans (1979) woont en werkt in Utrecht.
                                                                            
                                                                            Tekst: Guus Vreeburg/Het OOG, Rotterdam © 2013
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Niels Post www.nielspost.nl

Site-adjustable wallpiece, 2008 Site-adjustable wallpiece, 2008 

Drie verschillende modellen uit een serie van 5 verschillende stopcontacten en lichtknoppen die 
ingezet kunnen worden tijdens een tentoonstelling. Hoe groot of klein de beschikbare ruimte of 
muur ook is, het werk ‘klopt’ altijd.

Niels Post (1972) woont en werkt in Rotterdam.

Drie verschillende modellen uit een serie van 5 verschillende stopcontacten en lichtknoppen die 
ingezet kunnen worden tijdens een tentoonstelling. Hoe groot of klein de beschikbare ruimte of 
muur ook is, het werk ‘klopt’ altijd.

Niels Post (1972) woont en werkt in Rotterdam.
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Onno Poiesz www.onnopoiesz.com

Façade I II III, 2011Façade I II III, 2011

In het werk van Onno Poiesz is vergankelijkheid een terugkerend thema. In zijn werk verwerkt hij 
geheime boodschappen in een vaak schattig omhulsel. Poiesz werkt met keramiek, terrazzo, 
aluminium en brons. Zijn verhalen refereren aan gebeurtenissen die hij tegenkomt in tijdschriften 
of op televisie. Hiervoor verzamelt hij allerlei soorten speelgoed en gebruiksvoorwerpen die hij 
vindt op rommelmarkten en Marktplaats.

Onno Poiesz (1974)  woont en werkt in Rotterdam.

In het werk van Onno Poiesz is vergankelijkheid een terugkerend thema. In zijn werk verwerkt hij 
geheime boodschappen in een vaak schattig omhulsel. Poiesz werkt met keramiek, terrazzo, 
aluminium en brons. Zijn verhalen refereren aan gebeurtenissen die hij tegenkomt in tijdschriften 
of op televisie. Hiervoor verzamelt hij allerlei soorten speelgoed en gebruiksvoorwerpen die hij 
vindt op rommelmarkten en Marktplaats.

Onno Poiesz (1974)  woont en werkt in Rotterdam.
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Pim Palsgraaf - Cokkie Snoei Galerie - www.pimpalsgraaf.nl

Multiscape 18, 2013Multiscape 18, 2013

Het atelier van Pim Palsgraaf ligt in het hart van het Rotterdamse industriële centrum.
Het is de haat-liefde verhouding met zijn omgeving die de basis vormt voor zijn werk.

De ‘Multiscape’ sculpturen ademen stedelijkheid. Het lijken tumoren van ongestructureerde 
stedelijke groei, die letterlijk gedragen worden door opgezette dieren en andere gevonden 
objecten. Palsgraaf toont in zijn werk de tegenstelling tussen cultuur en natuur. De stad neemt de 
natuur over.
Het tempo waarin de verstedelijking voortschrijdt doet sommige dieren door hun poten zakken.

In tegenstelling tot de sculpturen zijn de schilderijen gebaseerd op de inwendige stad. Lege 
ruimtes, oude gangen en plafonds die op het punt staan in te storten tonen de fascinatie voor 
verval. Het verbeeldt de erosie van de stad, het ‘natuurlijke’ domein van de mens dat in 
vergetelheid raakt.

Pim Palsgraaf (1979) woont en werkt in Rotterdam.

Het atelier van Pim Palsgraaf ligt in het hart van het Rotterdamse industriële centrum.
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Rolf.fr www.rolf.fr

Cutted in three, 2014 Cutted in three, 2014 

Deze drie stukken bestaan uit een verzaagd en getransformeerde antiek dressoir. Leidraad in het 
werk van Studio Rolf.fr is het begrip symbiose; het samenbrengen, vermengen of doorsnijden van 
verschillende elementen. 

Symbiose kent verschillende vormen variërend van het harmonieus samen gaan als het 
parasiteren van de een op de ander, soms met behoud van de ander en soms met vernietiging 
van de ander als gevolg.)

Rolf richt zich in zijn werk op klassieke, (bijna) antieke meubels die niet meer 
passen binnen een hedendaags interieur, maar waarvan het zonde zou zijn ze weg te gooien. 
Door ze te transformeren ontstaan nieuwe, moderne stukken. Hierbij speelt het zichtbaar maken 
van de vaak karakteristieke doorsnede een belangrijke rol. Evenals het spelen met contrast tussen 
oud en nieuw, welke elkaar in de werken naadloos aanvullen.

Rolf,fr (1969) woont en werkt in Utrecht

Deze drie stukken bestaan uit een verzaagd en getransformeerde antiek dressoir. Leidraad in het 
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Rolf.fr www.rolf.fr

Collectie ‘Juliana & Rolf’, 2012Collectie ‘Juliana & Rolf’, 2012

Deze collectie meubels bestaat uit verzaagde en getransformeerde antieke meubels van onze 
voormalige Koningin Juliana.
Vorig jaar heeft Rolf een aantal meubels gekocht uit het nalatenschap van Koningin Juliana bij 
Sotheby’s om deze te transformeren naar nieuwe meubelstukken waarin oud en nieuw elkaar 
naadloos aanvullen.

Leidraad in het werk van Studio Rolf.fr is het begrip symbiose, het samenbrengen,  vermengen of 
doorsnijden van verschillende elementen. (Symbiose kent verschillende vormen variërend van het 
harmonieus samen gaan als het parasiteren van de een op de ander, soms met behoud van de 
ander en soms met vernietiging van de ander als gevolg.)
Rolf  richt zich in zijn werk op klassieke, (bijna )antieke meubels die niet meer passen binnen een 
hedendaags interieur maar waarvan het jammer zou zijn als ze weggegooid zouden worden. Door 
ze te transformeren ontstaan nieuwe stukken. Hierbij speelt het  zichtbaar maken van de vaak 
karakteristieke doorsnede een belangrijke rol speelt. 
Evenals het spelen met contrast tussen oud en nieuw, welke elkaar naadloos aanvullen.
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Cutted Porcelain, 2013 Cutted Porcelain, 2013 

In de architectuur wordt het begrip ”doorsnede” gebruikt om zichtbaar te maken hoe iets 
gebouwd moet worden. Het is een tekening van iets wat na realisatie in het bouwwerk niet meer 
zichtbaar is. Ondanks dat deze doorsnede nooit zichtbaar is is zij wel bepalend voor het karakter. 
Rolf is gefascineerd door dit verschijnsel en wil deze doorsnede graag tonen en aan de 
oppervlakte leggen. 

In deze serie worden oude theepotten en vazen ingestort om vervolgens open gezaagd te 
worden.
De vaak mooie doorsnede en binnenzijde wordt blootgelegd terwijl de buitenzijde aan het oog 
onttrokken wordt. Door dezelfde theepot op twee verschillende manieren door te zagen ontstaan 
totaal verschillende vormen die beiden eigen zijn voor de vorm van een klassieke theepot.
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Schotelschaal, 2014 Schotelschaal, 2014 

Voor een workshop tijdens de Dubai Design Days 2014 heeft Rolf een schaal 
ontwikkeld, bestaande uit aan elkaar bevestigde oude schoteltjes. Serviesgoed is vaak heel 
persoonlijk en vertelt een verhaal over de gebruikers. Rolf heeft van oude, soms antieke bordjes 
nieuwe schalen gemaakt. De vorm van de schalen ontstaat voor een deel uit de vorm en ronding 
van de individuele borden. Dit is een terugkerend thema in het werk van Rolf Bruggink, de 
transformatie van het bestaande tot iets nieuws op basis van de karakteristieken van het oude.
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Concrete Cabinet, 2010 - 2014 Concrete Cabinet, 2010 - 2014 

Deze serie kasten bestaat uit (bijna) antieke meubels die in beton zijn gestort. De beton neemt op 
een abstracte manier de vorm van de bestaande kast over. Ondanks het contract tussen het 
bestaande en het nieuwe ontstaat er een nieuw geheel met een poëtische waarde. 
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Viltenplanten, 2014Viltenplanten, 2014

Nicole Driessens en Ivo van den Baar = WANDSCHAPPEN. Deze visuele kunstenaars balanceren 
graag tussen kunst en design. Ze maken gebruik van specifieke beelden die gebruik maken van 
de omgeving. Handwerk speelt een belangrijke rol, ze zijn ‘skillfull’ met verschillende materialen 
zoals vilt, textiel, papier en epoxyhars. Natuurlijke vormen worden gebruikt voor inspiratie en 
vertaald naar een nieuwe context. Het proces van de ontwikkeling van een kunstwerk of een 
product is even belangrijk voor hen als de uitkomst.

WANDSCHAPPEN staat bekend om "Feltplants". Deze objecten zijn niet ontworpen om onze echte 
planten te vervangen, maar om het proces te tonen van mensen vestigen in de migratie buurt van 
Rotterdam Charlois, waar de kunstenaars wonen en werken. "Je voelt je thuis waar je planten 
groeien". 
Speciaal voor Realisme Amsterdam, zal de nieuwe collectie Divina gepresenteerd worden voor de 
eerste keer in Nederland na een eerste succesvolle collectie commissie voor Max Mara Milano. 

Driessens & van den Baar nemen hun dagelijkse realiteit als bron voor hun schilderijen en 
sculpturen. Ze hergebruiken de onderwerpen uit hun buurt in kunstwerken met een zeer sterke 
directe beeldspraak; het vlees van de islamitische slager of de gehakte verse boom langs de 
snelweg. Deze 'stadsleven' kwesties worden vereeuwigd in epoxy harsen of textiel.

Driessens & van den Baar wonen en werken in Rotterdam.
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Ampelhaus @ REALISME beurs Amsterdam
14 t/m 18 januari 2015

Deelnemers:
Annelou & Joep van Griensven
Arno Arts
Bora Hong
Christel Derksen & Jaroslaw Rodycz
Driessens & van den Baar
Frank Halmans
Klaas Kuiken
Kuin Heuff
Lizan Freijsen
Martijn Hesseling  - Jaski Art Gallery -
Michael Mapes  - NL=US Art -
Mischa van der Wekke
Monique Benthin
Niek Wagemans
Niels Post
Onno Poiesz
Pim Palsgraaf  - Cokkie Snoei  Galerie-
Rolf.fr
Wandschappen

Mede mogelijk gemaakt door:
Alle deelnemers
NL=US Art
Stichting Fair
Vrienden van het Ampelhaus

Met dank aan de goede hulp van:
Clemente Brakel
Dittie Bakker
Frederike Kamerbeek
Ivo van den Baar
Jacco Dost
Kuin Heuff
Lizan Freijsen
Marnix Vink
Mischa van der Wekke
Monique Benthin
Odrada Burghoorn
Piet van Wijngaarden
Valentino Dorigo

Georganiseerd door:
Gemma van Bekkum
Olivier Scheffer

G. van de Lindestraat 6
3022 TK Rotterdam
gemmavan@gmail.com

www.ampelhaus.nl
www.facebook.com/Ampelhaus
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