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FOLDER HIER VERKRIJGBAARKAHW 2022:  LUST AAN DE LUTS
01. Miriam Kocken
De tekeningen van Miriam zijn gebaseerd op foto’s van mensen, 
op straat, thuis of in de supermarkt. De foto’s maakt zij zelf. 
Zoekt naar een uitsnede uit het beeld en naar een verrassend 
perspectief. Er is weinig ruimte om de figuren heen; het blikveld 
is krap. Soms lijken ze reusachtig groot omdat ze van onderaf 
bekeken worden. Veel wordt weggelaten, maar details als een 
bepaalde lichaamshouding, plooien in de kleding, of een pa-
troon in een trui kunnen juist een aanleiding zijn om op verder 
te gaan. De gebruikte formaten zijn manshoog en de versimpe-
ling en stilering van de voorstelling maken het werk abstracter. 
Dit werk is gemaakt met aquarelverf op papier waarna het afge-
drukt is op doek.

02. Jaap Velserboer & Bert Neelen -  ‘O’ (l’histoire d’O)
Jaap en Bert maakten dit werk van 550 hoog x 450 breed x 400 
diep ter plekke. Het is gemaakt van verzinkt gaas, bamboe (te-
traëders), PVC slang, tieraps en duct en geheel recyclebaar. ‘O’ 
zoals de titel van het werk is vertolkt de personage van l’histoire 
d’O (Het verhaal van O)

03. Mirjam Wieringa - ‘Kom maar lustig op me zitten’
Mirjam maakte voor Kunst aan de Luts ‘Lust’ een bankje met 
gebrandschilderde “lustige afbeeldingen”. In 2004 heeft Mirjam 
les heb gehad van Jan-Hein van Stiphout aan het duvelhok in 
Tilburg. Vloeibaar glas en glasfusing, hierna heeft zij zich hele-
maal toegespitst op glasfusing en het schilderen in en met glas. 
Daarnaast heeft zij in 2004-2005 een opleiding gevolgd voor 
het maken van Glas en Lood. En van 2006 tot 2009 een opleiding 
edelsmeden gevolgd aan het kunstcentrum in Groningen.

04. Ankie Koopmans-de Vos - ‘Lust’
Ankie is een veelzijdig kunstenaar: portrettiste, keramiste, 
beeldhouwster en sculpturen vormgeefster. Haar werk geeft 
een bijzondere artistieke ontwikkeling weer. Ze is begonnen 
met tekenen van fijngevoelige kinderportretjes in potlood en 
houtskool. Deze kleine portretjes in zwart-wit hebben haar de 
nodige bekendheid bezorgd. Voor Kunst aan het Water ‘Lust’ 
heeft Ankie deze keer gekozen voor een hele andere techniek, 
namelijk acrylverf op plexiglas.

05. Nelleke Allersma - ‘Schaatslust’
Nelleke heeft zich laten inspireren door de schaatstochten die zij 
maakte over kanalen en meren. Daarbij onderging en observeer-
de zij de natuur, de (schaatsende) mens en de kosmos. Bij het 
vervaardigen van deze sculptuur is er dan ook geen foto of teke-
ning aan te pas gekomen. Het ontstond vanuit eigen beleving: 
het zijn de bewegingen van de kunstenares zelf. Door de Elfste-
dentochten die haar vader reed signaleerde zij de magie ervan.  
De vijf figuren zweven lichtvoetig over het ijs en rijden niet met 
elkaar in de pas, ze zoeken als een eenheid en in vrijheid hun 
gezamenlijke doel.

06. Marieke de Jong  - ‘Lovely Little Ass’
‘Lovely Little Ass van Marieke is gegoten bij Flassh bronsgieterij 
in Balk. Een subtiel, liefdevol, klein Lustobject, perfect passend 

Kunst aan het Water is mede mogelijk gemaakt door:

aan het water. Marieke is opgegroeid in het landelijke Friesland. 
Een weids door water gedomineerd landschap waar ongerepte 
natuur nooit ver weg is. Waar mens en dier zich één voelt met de 
natuur. Daar i het waar zij is gevormd en inspiratie kreeg voor 
har werk.

07. Nicole van Buuren - ‘Bleu’
‘Bleu’ van Nicole is gemaakt van Trespa, hout en Belgisch hard-
steen. Het werk is een klein uitstapje van Nicole die sinds 1990 
zelfstandig beeldend kunstenaar is en veelal werkt als beeld-
houwster. Op de website van Nicole is goed te zien wat deze 
veelzijdige kunstenares nog meer doet.

08. Carla Rump - ‘Longen van de Wereld’
De natuur als inspiratiebron. Een nooit ophoudende stroom 
gedachten. Verwondering, oog voor de schoonheid van dat 
wat er gewoon is. Haar sculpturen uit steen gehouwen, fors en 
imponerend of soms juist teder en aandoenlijk, geboetseerd. 
Hout is een materiaal dat haar bloed sneller laat stromen, ze 
weet een boom een tweede leven te geven als sculptuur, gestold 
in de tijd. De tekeningen die zij maakt zijn soms het decor voor 
haar beelden, grijs in potlood op grote vellen. De liefde en de 
opmerkzaamheid die Carla heeft voor alles in haar omgeving 
maakt dat welk materiaal ze ook kiest, er een kunstwerk ontstaat 
met een verhaal dat je raakt en boeit.

09. Alco Carolus - ‘Banier van Balk’
Veel schilderijen van Alco stellen toneelspelers op een kluitje 
voor, een tableau de la troupe zogezegd; er wordt een scene op 
de planken gespeeld met een versierde achtergrond of een decor 
van bomen; kortom het is poppenkast. Vanuit een heel ander 
gezichtspunt zou je ook van een dissociatief portret van één 
persoon kunnen spreken; het personage valt uiteen in bijvoor-
beeld een dierlijk emotioneel lichaam, een puur fysiek lichaam, 
en diverse andere kanten van de voorgestelde persoonlijkheid, 
misschien zelfs ook een geestelijke entiteit. Voor deze expositie 
koos de uit Balk afkomstige Alco ervoor één “personage” op een 
banier te plaatsen in het centrum van Balk.

10. Smoel - ‘Love Seat’
Smoel Kunstwerkplaats, de naam zegt het al, is een kunst-
werkplaats en een werkplek voor mensen met een beperking. 
Zij hebben allen affiniteit met kunst en creatief bezig zijn. Er 
worden prachtige werken gemaakt op allerlei manieren. Zij 
tekenen, schilderen, maken mozaïek- en ruimtelijke werken. Ook 
organiseren ze regelmatig creatieve activiteiten en doen mee 
aan exposities en kunstroutes. Voor ‘Lust’ hebben zij een bankje 
bedacht. “Love Seat”.

11. Faye Postma - ‘Kiss Me’
Voor Faye kun je lust vertalen in zin in iets hebben. Deze keer 
vertaald in zin in romantiek. Haar digitaal schilderij (digi-art), 
beeldt twee mensen uit die het verlangen, zin hebben elkaar te 
kussen. De afbeelding is afgedrukt op aluminium (di-bond) van 
80x120.
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