
	  	  	  	  

Bart  ten Bruggencate | Schilderijen  

Landschappen, bloemen en sti llevens 
zi jn  de hoofdmotieven in het werk van 
de in Haaksbergen wonende kunstenaar 
Bart ten Bruggencate (geb. 1954) .  

Bart schi ldert voornameli jk met ol ieverf . 
Voor het werk op papier maakt hi j  
vooral  gebruik van aquarel, gouache, 
houtskool en zeefdruk

 

‘Op deze wijze geef ik op geheel eigen 
wijze vorm aan wat ik in het algemeen, 
maar meer specifiek in  het landschap,  
ervaar’,  zegt hi j .  

Naast het vri je werk heeft de 
kunstenaar ook werk in opdracht 
uitgevoerd.  Zo heeft hi j  in de loop der 
jaren bekendheid verworven met zi jn  
portretten en sculpturen, die in  nauwe 
samenwerking met de Boekelose 
beeldhouwer Bert Nijenhuis in  brons 
werden uitgevoerd. 

In  deze exposit ie  is gekozen voor 
gouaches uit  de afgelopen jaren. 
Sti l levens en landschappen in  Frankri jk 
(Loire,  Bourgondië en de Vaucluse) , 
Noorwegen (o.a. Sognefjord)  en 
Nederland. 

www.barttenbruggencate.nl 

Marion Pannekoek  
 Jan Kerkstra | Sieraden  

 
Ruim 25 jaar maakt het paar samen 
sieraden en objecten.  Van de 
meeste ontwerpen wordt maar één 
exemplaar gemaakt. Elk sieraad is 
naar eigen ontwerp en wordt door 
het paar met l iefde en vakmanschap 
in e igen atel ier gemaakt.   

 
Marion en Jan gebruiken in hun 
sieraden verschil lende materialen, 
zoals zilver, goud, t i tanium, 
plexiglas, diverse houtsoorten en 
(half)edelstenen.   

 
Inspira tie vinden zi j  in arch itectuur, 
mode,  patronen en texturen van 
stoffen en in  de vloeiende 
bewegingen van dans en bal let.  
 
www.thejewelrystory.com 

 

 
 

Janine Melai | Beeldhouwen 

Janine Mela i is werkzaam als 
beeldhouwer en grafisch ontwerper. 
Over haar wordt gezegd:  zi j  laat 
zien dat je in al  je  werk authentiek 
kunt zijn.  

Zi j  houwt met overgave.  

‘Ik ben b li j  met zulke uitspraken’, 
zegt ze. ‘Ik ben alt ijd op weg naar 
essentie , inhoud, ruimte en rust, 
alt ijd in gesprek met mij  zelf  en de 
mensen die ik ontmoet.’  

‘Nu is natuursteen voor mij  
essentieel. Hakkend in steen vind ik 

sporen die  me doen beseffen dat 
steen meer levend is dan je denkt.  
Met menskracht bouwden we er 
piramides,  tempels, kerken en 
kastelen van.  Steen zelf geeft mij  in  
mijn t i jd van leven veel stof  om over 
na te denken. Sterke gevoelens 
dri jven mij voort, maar in de buurt 
van het eindresultaat kom ik tot 
intense rust in de essentie,  de 
vorm, de sti l te en de ru imte. Als ik 
er in  slaag een r impeling te  
veroorzaken in een menseli jke 
geest, iemands hart sneller te doen 
kloppen ben ik op de ju iste  weg’.  

www.janinemelai.nl 
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