
Zaaltekst & Titeloverzicht ‘Waar de hand zingt’

In het speciale magazine vind u meer informatie over alle kunstenaars en hun werken. Deze is voor
€2,- verkrijgbaar aan de balie.

Kunstvereniging begane grond

1.
Natasja Kensmil
Psalter Orgiën, 2015
mixed media
14 x 49x39 cm
€ 1500,- per tekening.

Natasja Kensmil

Maakte speciaal voor de tentoonstelling ‘Waar de 
hand zingt’ diverse nieuwe tekening waarin zij zich 
vaak bezig houdt met historische thema’s. Door 
regelmatig wegvegen i het werk net zo gelaagd als 
de geschiedenis zelf.

2.
Aline Thomassen
Zonder titel, 2013
Aquarel op papier
213 x 152 cm

Zonder titel, 2014 
Aquarel op papier
233 x 114 cm,

Aline Thomassen

Zij verblijft regelmatig in dit Noord-Afrikaanse land 
en heeft zich door de cultuur en haar contacten met 
de Marokkaanse vrouwen laten leiden tot vrijpostige
en brutale werken, waarin ze de vrouw groots en 
naakt
afbeeldt.

3.
Ruben Bellinkx
Hommage aan Gert Robijns, 2014
Study for film
Pencil and watercolour on paper
42 x 60,5 cm                            
Privé collectie België; courtesy Geukens & De Vil

The claw leg dialogue, 2014
Diptych, study for film
Pencil, ink and watercolour on paper
31 x 42,5 cm       
Privé collectie België; courtesy Geukens & De Vil

Ruben Bellinkx

Ruben Bellinkx speelt een serieus spel met mens, 
dier en attribuut in een volkomen eigen wereld. 
Botsende
werelden, die eveneens iets tonen van 
zachtaardigheid en poëzie.

4.
Femke Gerestein
Zonder titel, 2015
Grafiet op papier
365 x 240 cm 
€ 3500

Femke Gerestein

Tekent het vrouwelijk figuur aan de hand van zelf 
gemaakte foto’s. Door de herhaling van het afstand 
nemen en dichtbij in detail werken probeert ze haar 
onderwerp binnen te komen.

5.
Henk Visch
Lonely feelings on landing 
Aluminium
€  42.000 euro 

Henk Visch
‘Lonely feelings on Landing’ associeert op de 
massale emigratie naar Canada in de 19e eeuw. Het 
drama van de niet meer te herstellen, onomkeerbare
verandering na de tocht over de oceaan is in het 
beeld een wankel evenwicht van het zich voorzichtig
oprichtende lichaam. 



6.
Hinke Schreuder
Z.t. (Le palace), 2014
Garen op doek
44x33x5,5 cm
courtesy Heden Den Haag
€ 2.350,- inclusief 6% btw

Z.t. (Fontainebleau), 2014
Garen op doek
44x33x5,5 cm
courtesy Heden Den Haag
€ 2350,- euro inclusief 6% btw

Hinke Schreuders

De keuze voor dit medium is heel bewust – het idee 
van netheid dat in het borduren opgesloten ligt en 
dat
verbonden was met meisjes op weg naar hun rol als 
‘deugdzame vrouw’, krijgt bij haar een dubbele 
lading door de combinatie van technieken, 
onvolkomenheden, composities en diverse beelden 
uit haar archief of internet.

7.
Paul van Dijk
Zonder titel, 2010
inkjet op papier op dibond  en  keramiek
122 x 95 cm. en 6 x 15 x 8 cm
€ 3000,00  (oplage van 3)

Paul van Dijk

Zijn rol ‘is het werk te helpen bij het vinden van de 
discipline, het materiaal en de taal die ook het 
zoeken kunnen vormgeven’. Vandaar het zeer 
gevarieerde materiaalgebruik.

8.
Hannes Nienhüser
Untitled, 2015
mixed-media installatie
ca. 235 x 660 x 660 cm 
Prijs op aanvraag

Hannes Nienhuiser

Het werk van Hannes Nienhüser is op een bepaalde 
manier verwarrend en tegelijkertijd misschien wel 
amusant.
Het kan worden opgevat als een kleurrijke aanpak 
om bepaalde patronen en onlogische elementen uit 
het dagelijks leven onder de loep te nemen.

9. 
Hellen Frik
Dirty Bitches, 2013
Collage, spray paint, wax

Simple Folk, 2013
Collage, pencil, water colour

Wanky Bastard Businessman, 2012
Wax crayon, pastel, acrylic

Nice Decent Country Folk, 2012
Collage, wax crayon, water
4 x 25 x 31 cm
€ 1.200

Lack of Confidence – flacid, 2007
Inkt, acryl, gouache, collage
49 x 64 cm
€ 2.500,-

Tempter/Thief, 2007
Gouache, acrylic paint mould

Helen Frik

Zij realiseerde zich al direct  na de kunstacademie 
dat het belangrijk is om te kunnen maken wat je wil, 
maar nog belangrijker, hoe je het wil. 



77 x 113 cm
€ 3.400,-
Hot Soup, 2007
Acrylic and oil paint, wax
77 x 113 cm
€ 4.000,-
The Wall, 2008
acrylic paint, acrylic mould
77 x 113 
€ 4.000,-

10.
Kevin Bauer
The Blouse She Wore Last Summer
Sculptuur - Hout, pleister, acrylglas, diverse 
soorten verf en epoxyhars
135x114x190 cm
€2100 excl btw

Kevin Bauer

“Met het materiaal als belangrijkste inspiratiebron 
maak ik beelden die een opmerkelijk verband met 
onze directe leefomgeving en de daarbij horende 
tactiele ervaringen hebben.”

11.
Dieke Venema:
Zonder titel, 2015
Beton
Prijs op aanvraag

Dieke Venema

Als ‘artist-in-residence’ in de Werkplaats Diepenheim
maakte zij een werk van beton.  Het beeld dat uit 
twee tegen elkaar ‘leunende’ vormen bestaat is 
manifester dan eerder werk. Door de sporen in het 
werk is te zien dat alles heeft vormgegeven zoals zij 
het wil.

12.
Aline Thomassen
Zonder titel, 2012
Aquarel op papier
268 x 151 cm

13. 
Thijs Zweers
Zero One No. 7 , 2014
Siberisch krijt op papier
125 x 160 cm 
€ 3000, - incl.

Zero One No. 11, 2014
Siberisch krijt op papier
130 x 120 cm 
€ 2000, - incl.

Thijs Zweers

De basis voor het werk, zoals hij zelf omschrijft, zijn 
interpretatie van de virtuele wereld, als autonome 
werkelijkheid.

14.
Kathrin Schlegel
Vaas (lost embrace), 2012 
Chinese porcelain; menshoge vaas geproduceerd
in het Chinese Jingdezhen, geglazuurd in Qingbai
stijl met groenig witte jade-glazuur, vervormd 
182 cm hoog x 58 cm x 56 cm

Kathrin Schlegel

Als de maker van de menshoge, nog iets natte en 
zachte vaas van klei, haar omhelst, verstoort zij op 
brutale wijze het streven naar perfectie en harmonie.



€  7800 incl btw exclusief spiegel

15.
Linde Gadellaa
Seaside serenade
Foto op Pet-g 
59-88 cm 
Oplage 3 (no. 1)
€ 764,- eX btw!!

Linde Gadellaa

Geïnspireerd door een foto van vrouwen en 
kinderen die wachten op de mannen die op de  
immense zee varen. In samenwerking met Astrid 
Vroegindeweij-Broekema en haar harpensemble. 

16.
Rosemin Hendriks
Zonder titel, 2014
Houtskool pastel en conte
110 x 75 cm
€  4.050,- incl

Rosemin Hendriks

“Als je maar goed genoeg kijkt, kun je er ongedachte
vergezichten in herkennen. De microscopische blik is
meteen ook een omgekeerde verrekijker. Hoe 
dichterbij je komt, hoe meer je je erin verliest.”Alex 
de Vries – Mister Motley

17.
Linde Gadellaa
Seaside serenade video
Prijs op aanvraag

18. 
Tim Breukers
Buitendoek

Tim Breukers

Tim Breuker probeert de grenzen van de traditionele
beeldhouwkunst op te rekken en tegelijkertijd 
elementen uit de popcultuur te onderwerpen aan 
een plechtige sculpturale behandeling.

KVD BOVENVERDIEPING

1.
Gijs Assmann
Brengen – Halen (I), 2013
hout, brons 
1,38 x 0,70 x 1,26 m.
Courtesy Galerie Nouvelles Images, Den Haag 
€ 7.500,00 (incl. 6 % BTW)

Gijs Assmann

‘Brengen – Halen’ is een sculptuur die zich voordoet 
als een gebruiksvoorwerp: het is een poging van de 
kunstenaar zich als beeldhouwer te verhouden met 
de negentiende-eeuwse traditie van schilders van 
het realisme die buiten in de natuur ‘en plein air’ 
gingen schilderen.

2.
Florette Dijkstra
De werkkamer van Hermann Hesse, 2010
potlood op papier

De werkkamer van Charles Baudelaire, 2013
potlood op papier

De werkkamer van Robert Musil, 2010
potlood op papier

De werkkamer van Bram van Velde, 2014
potlood op papier

4 x 50 x 50 cm

Florette Dijkstra

Zij zoekt in de kunstgeschiedenis hetgeen wat men 
vergeet te vertellen. Hier de werkkamers van 
Hermann Hesse, Charles Baudelaire, Robert Musil en 
Bram van Velde.



€ 1.850,- incl per tekening

3.
Tim Breukers
Studio trash
klei, glazuur
138 x 90 x 60 xm
€ 6.500,- ex 6% BTW

Tim Breukers

Tim Breuker probeert de grenzen van de traditionele
beeldhouwkunst op te rekken en tegelijkertijd 
elementen uit de popcultuur te onderwerpen aan 
een plechtige sculpturale behandeling.

4.
Margriet Luyten
Chronos
Jacquard geweven - enkelvoudig weefsel - 100 %
katoen 
150 x 207 cm
2012 - (foto: Peter Cox)
collectie Museum van Bommel van Dam, Venlo
Prijs: € 3.500
De werken worden allemaal in een oplage van 3 
gemaakt.

5.
Gijs Assmann
Vlucht (III), 2014
aquarel, acrylverf, collage, touw
40 x30 cm
Courtesy Galerie Nouvelles Images Den Haag
€ 900,00  (incl. BTW en lijst)
Connected,  2014
aquarel, acrylverf, collage, touw
40 x 30 cm
Courtesy Galerie Nouvelles Images Den Haag
€ 900,00  (incl. BTW en lijst
Vlucht (VII),  2014
aquarel, acrylverf, collage, touw
40 x 30 cm
Courtesy Galerie Nouvelles Images Den Haag
€ 900,00  (incl. BTW en lijst)
Wraakveulen, 2014
aquarel, acrylverf, potlood, collage
40 x 30 cm
Courtesy Galerie Nouvelles Images Den Haag
€ 900,00 (incl. BTW en lijst)

6.
Ina van Zyl
Species, 2015
houtskool en pastel op papier
70 x 50 cm
€ 2.500,- incl
Extension, 2015
houtskool en pastel op papier

Ina van Zyl

‘In mijn werk valt het alledaagse samen met mijn 
herinneringen, verlangens, ergernissen en angsten.
Deze vermenging voltrekt zich in fasen en resulteert 
in een persoonlijke noodzaak om een tekening of 
schilderij te maken.’



42 x 59,5 cm
€ 2.150,- incl
vooralsnog zonder titel, 2015
houtskool en pastel op papier
50 x 70 cm
€  2.500,- incl
Miss Piggy, 2015
houtskool en pastel op papier
37 x 50 cm
€ 1.850,-

7. 
Margriet Luyten:
Ek sal sit en wag tot die storie insweef in my oor 
(dichtregel Antjie Krog) - Rheenendal, Zuid-Afrika
Jacquard geweven - dubbelvoudig weefsel - 
mohair - hand geborduurd 
145 x 225 cm
2012
(foto: Peter Cox)
Prijs: € 9.000

Waar ek jy word  (dichtregel Antjie Krog) - 

Knysna, Zuid-Afrika

Jacquard geweven - enkelvoudig weefsel - 100% 

katoen - hand geborduurd 

drie maal 25 x 35 cm 

2013

Prijs drieluik: € 1.500 / per stuk: € 750

Margriet Luyten

De ‘Jacquard’ geweven werken combineren de 
uitgestrekte en imposante landschappen van Zuid-
Afrika met de indringende gedichten van Zuid-
Afrikaanse dichter Antije Krog.

8.
Gijs Assmann
Liefdesvlucht (V), 2013
aquarel, acrylverf, potlood, touw
40 x30 cm
Courtesy Galerie Nouvelles Images Den Haag
€ 900,00  (incl. BTW en lijst)

Commitment, 2013
aquarel, acrylverf, potlood, touw
40 x 30 cm
Courtesy Galerie Nouvelles Images Den Haag
€ 900,00  (incl. BTW en lijst)

Scheiss Leben (III), 2014
aquarel, acrylverf, potlood, touw
40 x 30 cm
Courtesy Galerie Nouvelles Images Den Haag



€ 900,00  (incl. BTW en lijst)

Liefdesvlucht (I), 2013
aquarel, acrylverf, potlood, touw
40 x 30 cm.
Courtesy Galerie Nouvelles Images Den Haag
€ 900,00  (incl. BTW en lijst)

Liefhebben en werken, 2013
aquarel, acrylverf, potlood, touw
40 x 30 cm
Courtesy Galerie Nouvelles Images Den Haag
€ 900,00  (incl. BTW en lijst)

Lot, 2013
aquarel, acrylverf, potlood
40 x 30 cm
Courtesy Galerie Nouvelles Images Den Haag
€ 900,00  (incl. BTW en lijst)

Vlucht, 2013
aquarel, acrylverf, potlood, touw
40 x 30 c m.
Courtesy Galerie Nouvelles Images Den Haag
€ 900,00  (incl. BTW en lijst)

9.
Lisa Šebestíková
Partly done / melted series, 2012
various measurements
wood, polyester, cotton, wax, messing

Lisa Šebestíková
‘Door middel van herkenbare objecten probeer ik de 
werkelijkheid een draai te geven om de toeschouwer
te confronteren en om een nieuwe mogelijkheid van
perceptie te bieden die zijn fantasie gaat prikkelen.’

10. 
Paul Klemann
De gejatte Giottoschrijn
€ 2.400,-

De dissertatie
€ 1.400,-

Een januskop van goud en zilver
€ 1.400,-

De hiërophanten
€ 1.400,-

Paul Klemann

Voor het direct vastleggen van een gedachte of, 
zoals in het werk van Paul Klemann heel vaak een 
droom, ligt voor een deel de kracht van de 
tekenkunst.



Het mummificatieproces
€ 1.400,-


