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Vreemde Vogels uit  
de oostVaardersplassen 
Jaqueline Schäfer

mooi kunstobject van kunstenares Jaqueline Schäfer. De vreemde vogel  

is gemaakt van hoogwaardig kunsthars en hebben diverse afmetingen.  

 

De werken zijn met de hand gesigneerd en genummerd in een oplage van 250.  

prachtig verpakt, ideaal als geschenk.

 KlEiN  € 50,-
 MEdiUM   € 95,-

art & leen KunstKadoBon
een bon geven is makkelijk en heel leuk om te krijgen. Wil je iemand graag  

iets geven maar liever geen geld in een enveloppe, dan is deze kadobon een 

goed idee. en nog leuker is het als je zelf de teksten erop gezet hebt en alles  

naar eigen idee kan maken. een grote verrassing voor de gelukkige krijger.

Ook heel geschikt voor mensen die eigenlijk alles al hebben en waarvoor een 

cadeau kopen lastig is.  

 

VERKRijgbaaR VooR HET bEdRag VaN € 25,-
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Foto: Hans Ruijter

KunstKadoBon
Ter waarde van € 25,-
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expositie in het stadhuis 
Leo Dooper, Felix Guérain & Jan Kootstra

De kunstuitleen heeft meerdere bijzondere exposities georganiseerd in  

het Stadhuis van lelystad. twee springen er uit en een derde komt er aan.  

Hommage aan leo Dooper, een spraakmakend lelystadse kunstenaar 

waarvan de kunstuitleen en de Gemeente vele kleurrijke en originele werken 

in haar bezit heeft. De kunstenaar  schreef “een poging tot verklaring” die voor 

iedereen die zich met schilderen bezighoudt, de moeite 

van het lezen waard is. leo Dooper zei van zichzelf:  

“het hele bestaan draait om het volgende kunstwerk”.  

Zo leefde hij, schilder, schrijver en dichter van 1978 - 1984 

in lelystad.  

tot eind oktober 2013 zijn de werken van felix Guérain, illustrator en 

rechtbanktekenaar in het Stadhuis te zien. Zijn rechtbanktekeningen 

verschijnen menigmaal op tv. felix wordt de wittekenaar genoemd door 

o.a. de vele witte accenten in zijn werk. Het is een herkenbare stijl van felix 

geworden. maar het liefst tekent hij dieren. Ze zijn prachtig en ze gaan 

volledig hun eigen gang. Je kunt ook niet zien wat er in hen omgaat.  

felix is dan ook regelmatig al schetsend en tekenend in de dierentuin vinden.

van november 2013 tot januari 2014 

zijn de stillevens van Jan kootstra te 

bewonderen in het Stadhuis. elders in 

deze krant is meer over de kenmerken 

van zijn schilderijen te lezen. Ze zijn 

prachtig, deze hedendaags realistische 

werken. De kunstuitleen is er dan ook 

trots op deze werken te kunnen tonen. 

Ook een collectie kunst 
verzameld door de 
gemeente Lelystad de 
afgelopen 20 jaar is 
inmiddels bereikbaar voor 
iedereen en kan bij de 
kunstuitleen voor enige 
tijd geleend worden.
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gedroomde landsChappen
 
Van ronald BoonaCKer

aaNbiEdiNg: € 150,- ExTRa KoRTiNg  
bovenop de aankoop van deze zeefdruk met uw spaartegoed! Wissel nu  

uw spaartegoed in voor een zeefdruk van ronald Boonacker. Bovendien  

is de inlijsting in een luxe lijst gRaTiS als u beslist voor 1 november a.s. 

gediCht - poËzie
Igna Geveke©

Amy Winehouse
als een roos amper ontloken,

jong leven in de knop gebroken.

nooit meer zingen als een merel

nooit meer zuipen als een kerel.

Ons laat zij

het verlangen naar meer

naar de wind

die teder de bloemen kust

naar het kind

dat pril in de moederschoot rust.

voor jou, lieve amy

rest slechts dit lied

een gedachte,

een woord,

meer is er niet.

ScHildERij iS TE HUUR

Karin Vermeer
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design By...

Joost Speet 

Ellen Swanenburg de Veye

Kosta Boda

ellen Swanenburg de veye, amsterdam 1966, 

beeldend kunstenaar, met een voorliefde 

voor keramiek. De natuur als inspiratiebron, 

is onuitputtelijk. “In natte klei kan je van alles 

indrukken, bloemen, bladeren, stofjes, kantjes, 

enz. Op die manier werken maakt elk werkstuk 

een uniek stuk. De natuur immers niet de zelfde 

bloem afleveren, het stukje kant kan je wel 

hergebruiken maar toch is het onmogelijk dat je 

twee keer een identieke werkstuk maakt.  

en daar hou ik van.” Wil je meer weten? Google 

“Swanenburg enzo”, vindt mijn facebooksite met 

foto’s en informatie van mijn werk.

functioneel gebruik in oogstrelende eenvoud. 

De nieuwste ontwerpen omvatten een aantal 

accessoires voor de keuken tot aan de eettafel. mijn 

uitgangspunt daarbij is archetypische vormen en 

bekende materialen een eigentijds elan te geven. 

Contrasterend gebruik van hout en roestvast staal, 

ronde en vierkante lijnen in één en hetzelfde object, 

warme kleurpigmenten in het blonde esdoornhout 

tegenover de koele tonen van het rvs. kenmerkend 

daarbij is de ‘eenvoudige’ constructie van losse 

elementen, die alléén gerealiseerd kan worden met 

perfect vakmanschap. De reeks ontwerpen bestaat 

nu uit een serie kooklepes, tafelaccessoires als 

schalen, eierdopjes en kandelaar. 

VERKooppRijzEN VaNaf € 35,-

VERKooppRijzEN VaNaf € 7,95

VERKooppRijzEN VaNaf € 26,-

kosta Boda glaswerk is in lelystad  

alleen te koop bij de kunstuitleen. 

De wereldberoemde ontwerpers van kosta Boda 

staan stuk voor stuk bekend om hun originaliteit. 

Zij kunnen vertrouwen op de ondersteuning van 

een team van zeer vaardige vaklieden op het 

gebied van glasblazen, slijpen en beschilderen 

van glas. De hechte samenwerking en goede 

communicatie tussen de ontwerpers en de 

glasmeesters maken kosta Boda tot een merk 

met een sterke en veelzijdige persoonlijkheid. 
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hans ruiJter
fotografisch vormgever en kunstenaar met een voorliefde voor stedelijk 

en industriële elementen. Hans zet alledaagse, vaak in verpauperde staat 

verkerende gebouwen en voertuigen in de spotlights zoals ze nooit 

eerder stonden. Hans verwerkt zijn foto’s tot met de hand gezeefdrukte en 

gemachineerde 

kunstwerken met  

een industriële 

uitstraling.

Zijn werk wordt 

geleverd als (semi)

unieke stukken  

en gelimiteerde 

fine art giclees.

anneKe peereBoom
anneke peereboom woont en werkt in amsterdam. een plek aan het water, de 

boten door de stad, het licht van het langsstromende water, de amsterdamse 

gebouwen, de hoeveelheid, de beweging, als inspiratie in de schilderijen te 

herkennen. Citaten uit recensies:  “er heerst luchtigheid in de schilderijen.  

Dat is nogal opmerkelijk, omdat de onbevangen ondertoon niet gekoppeld is 

aan een snelle, vlotte toets. De schilderijen die peereboom in toonaangevende 

galeries exposeert, 

zijn het resultaat 

van een langdurig 

proces”. 

Afmeting:  
100 x 110 cm 

Titel:  
De oorsprong  

van taal

piets althuis
Wat is het begin van een beeld van piets althuis (1942)? Ze schetst vaak 

“gevoelstekeningen” of  “terreinverkenningen” waarin ze een nieuw onderwerp 

van verschillende kanten benadert. Haar beelden kennen geen voor- of  

achter kant. Dode hoeken zijn funest voor de optimale beleving van een beeld. 

piets althuis is zich daar voortdurend van bewust. Haar sculpturen bevatten 

veel licht. Haar voorkeur gaat daarom uit naar opwaarts gerichte beelden. 

eigenzinnige 

mensen met lef, 

bijvoorbeeld 

beeldt zij ook 

graag uit. alles 

wat groeit en 

bloeit, dat is 

wat piets wil 

vastleggen:   

de verovering  

van het licht en 

het leven. 

roB de Boer
rob afkomstig uit amsterdam woont en werkt tegenwoordig in Scheveningen. 

Het schildervak heeft  hij echter geleerd van George Geutjes, kunstenaar te 

almere. rob’s werk is onlangs voor een ieder te zien geweest tijdens een door  

de kunstuitleen flevoland georganiseerde expositie in het stadhuis van lelystad,  

2 mei t/m 2 juli 

2013. een van de 

werken is door 

de kunstuitleen 

aangekocht en 

inmiddels daar 

te bewonderen 

(zie foto). een 

van zijn favoriete 

onderwerpen. 

toch schildert 

rob het liefst 

landschappen en 

dan met name 

het landschap van 

zijn geliefde Italië. 

met regelmaat 

reist hij af naar het 

schiereiland om vervolgens terug in nederland zijn  impressies in het atelier op 

eigen wijze  vorm te geven. 

UITGELICHT
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Interview met Loes Plant

Heel bijzonder, die materiekunst te leen in de 

kunstuitleen en het collectieteam is trots op deze 

vondst. loes plant zelf over haar werk: “verval, 

aftakeling en de binnenkant der dingen houden me 

vooral bezig”. Zij is creatief therapeut, beeldhouwer 

en plastisch vormgever in klei. loes probeert haar 

eigen emoties en die van anderen om te zetten 

in beelden. Haar voorkeur gaat uit naar aarde en 

weefsels, met name katoen. met deze aarde wordt 

loes op zeer contrasterende wijze geconfronteerd 

vanuit haar beide ateliers: uitgestrekte landerijen in 

het Groningse vlagtwedde en een leisteengebergte 

in Quinta da Silva in portugal. letterlijk is de 

neerslag, de aarde  van deze beide plekken 

terug te vinden in loes plant haar kunstwerken. 

Uiteenlopende kleuren, licht en klimaat, dikke 

lagen verf, zand, stoffen met een reliëf en een 

opvallende textuur, dat is wat deze vrije, spontane 

en expressieve kunstvorm ons kijkers laat zien. kijk 

voor meer foto’s op de website. De kunstwerken 

hebben een formaat van 80x80 cm.

’’En licht en eenvoud en stilte’’
Dat zijn de kenmerken van mijn schilderijen,

licht en schaduw facineren mij in een harmonieuze 

compositie. mijn compositie’s ontstaan uit 

een verzameling van oude maar ook nieuwe 

voorwerpen van (romeins)glas, aardewerk en brons 

soms aangevuld met in en uitheemse vruchten.

voor een stilleven zet ik zelf gekozen objecten neer 

en laat mij facineren en inspireren door het spel van  

licht en schaduw. Hedendaags realisme, zo mag 

mijn werk genoemd worden. De tastbaarheid van 

de voorwerpen op de schilderijen doet de kijker 

steeds weer verwonderen en plezierig verrassen.

Ook werk ik in opdracht, en kan dan voorwerpen 

verwerken in de compositie waarmee de opdracht-

gever een speciale of emotionele binding heeft.

materieKunst in Kunstuitleen

Jan Kootstra
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aBonnement  
art & leen 
lelystad
Particulieren
voor particulieren zijn twee huurvormen:

 aboNNEMENT - a

  Kosten: 1,25% van de waarde  

van het werk per maand.

 

 aboNNEMENT - b

 Kosten:  2% van de waarde 

  van het werk per maand, waarvan 1%  

automatisch wordt gespaard. Hiermee  

bouwt u een kooptegoed op dat u te allen 

tijde kan besteden bij de kunstuitleen. 

  De werken kunnen bij beide abonnements-

vormen onbeperkt worden gewisseld. 

Bedrijven
Bedrijven die zaken doen met art & leen 

sluiten een op maat gesneden contract. 

Uitgangspunt is de totale waarde van de 

uitgezochte kunstwerken. Hiervoor wordt een 

huurvergoeding in rekening gebracht van 1,25% 

per maand, exclusief BtW. Het gehuurde werk 

kan onbeperkt worden gewisseld. 

De kunstuitleen is er voor u maar soms vragen we 

onze trouwe leners iets voor ons terug  te doen. 

De members art wall is een groot succes. In onze 

tentoonstellingsruimte  kunt u geheel naar eigen 

idee uit de collectie die op dat moment in huis is uw 

eigen favoriete  expositie samenstellen. Gedurende 

vier weken is uw members art wall voor iedereen 

vrij te bezichtigen tijdens de openingsuren van de 

kunstuitleen. er is keuze uit schilderijen en beelden, 

mooie vazen en sculpturen. 

eén van onze trouwe abonnees die onlangs haar 

eigen members art wall samenstelde, schreef: “We 

vonden het een eer gevraagd te worden om een 

selectie te maken uit de kunstwerken. mede door 

het verleden waarin ik meerdere contacten heb 

gehad met verschillende lelystadse kunstenaars, 

is bij het samenstellen van de expositie voor twee 

lelystadse kunstenaars een prominente plek 

ingeruimd. Het is toch in een kleine ruimte erg 

veelzijdig geworden en het geeft naar ons gevoel 

een goed beeld van de verschillende kunstvormen 

en kunstwerken die ons aanspreken.”

kijk op onze site en zie hoe de persoonlijke 

exposities tot stand zijn gekomen. Wie weet vragen 

wij u binnenkort om uw eigen expositie samen te 

stellen.

memBers art Wall
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Fotografie

nico Sloep, Hans ruijter, rachel de Haan


