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DE ONAFHANKELIJKEN
De Onafhankelijken is een vereniging van beeldend kunstenaars in Amsterdam.
De vereniging is opgericht in 1912 en heeft een belangrijke rol gespeeld in de omslag in de beeldende kunst die aan het begin van de twintigste eeuw plaatsvond.
Uit verzet tegen de gevestigde denkbeelden streefden De Onafhankelijken naar
vrijheid in werken en in exposeren: iedereen kon zich aanmelden als lid en er werd
niet gejureerd.
Omdat na enige jaren bleek dat criteria voor professionaliteit en kwaliteit niet gemist konden worden is er alsnog een ballotage ingevoerd. De Onafhankelijken zijn
sindsdien een vereniging van professionele kunstenaars, die zich al meer dan honderd jaar op eigenzinnige wijze weet te manifesteren.
De Vereniging telt ruim 50 leden die in - of in de omgeving van - Amsterdam wonen en/of werken.

www.deonafhankelijken.nu

DE ONAFHANKELIJKEN

DEELNEMENDE KUNSTENAARSDUO’S
Lid de Onafhankelijken
Gerda van Bockxmeer
Edwin Eduard Boering
Roland Broekhuis
Charlotte Brugmans
Niek Bruynzeel
Anneke Dammers
Magali Dien
Carien Engelhard
Els Fleer
Hans Gritter
Hermine Groenendaal
Irene Hertel
Nora Hooijer
Vera Jongejan
Nora van Klingeren
Caroline Kos
Joost van der Krogt
Saskia Lanson
Yvonne Leeman
Marlies Rekers
Ruys
Hannemieke Stamperius
Berty Sieverding
Annelies van der Stel
Liesbeth Sevenhuijsen
Ben Vollers
Claudia de Vos
Marina Wortel
Reinder van der Woude

Gast
Annemieke Harkema
Irene Bernardt
Raymond Hirs
Fons UytdeHaag
Diana Lepelaar
Hilly van Eerten
Bria Kromm
Susan Reijnders
Nella Montfoort
Ruurd Ritsma
Peter Brunsmann
Caroline Gevers
Herma Deenen
Joke Konijn
Anne-Be Talirz
Kyra Cramer
Josien Geerdink
Allard Lanson
Marga Dubié
Anita Manshanden
Wietze Vos
Flip Lambalk
Jet van Schaik
Yuri van Zeijl
Birgitt Busz
Wim Zwijsen
Rosalie van der Does
Artëm Zhatkin
Annemiek van Kollenburg

Deelnemende leden zonder gast
Therese van Eldert, Gabrielle Nunez Larraz, Ingeborg Oderwald,
Nel Waller Zeper
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GERDA VAN BOCKXMEER & ANNEMIEKE HARKEMA
Ondertussen drijven we mee met de wind en de wolken

Annemieke Harkema
< Weidemeer

Gerda van Bockxmeer
< Herinnering aan de zomer

Het werk van Gerda van Bockxmeer heeft voor een groot deel te maken met haar
fascinatie voor het noordelijk landschap. Ze tekent graag in de natuur: de ruimte,
het licht, de beweging in water en lucht zijn haar onderwerpen. Uiteindelijk vormgegeven in wandobjecten in hout en aluminium.
www.gerdavanbockxmeer.nl
Annemieke Harkema werkt regelmatig in Friesland, waar ze met trefzekere lijnvoering het land en de immense luchten op papier weet te zetten. Naast het wadden-oeuvre zijn er ook tekeningen van andere Nederlandse landschappen zoals
bijvoorbeeld van de buiten gebieden rondom haar woonplaats, Amersfoort. En ze
trekt met haar tekenboekje door het land waar ze is opgegroeid, langs de rivieren
Het Gein, de Angstel en De Vecht.
www.annemiekeharkema.nl
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EDWIN EDUARD BOERING & IRENE BERNARDT

Edwin Eduard Boering
Mijn werk is een reflectie op
het wonen in de stad met het
gebruik van elementen uit de
natuur. Ik gebruik contrastrijk of
grafisch beeld uit een omvangrijk archief van duizenden zelfgemaakte analoge en digitale foto’s: ‘photographics’. Ik zoek vaak
de rauwe kant op, tegen ‘urban’
graffiti aan. In steden en op het
ruige platteland van Texel vind ik
daarvoor mijn inspiratie.

Columnistas
www.ebovervloed.nl
edwin_boering_overvloed

Irene Bernardt
Het werk van Irene is vaak een andere
kijk op de wereld. Haar foto’s zijn eigenzinnig, soms tegen alle technische perfectie in. Haar blik is verrassend net als
de keuze van het onderwerp en de kadering. Haar fotografiestijl is intuïtief
en ze is zich continue bewust van de
visuele wereld om haar heen.
Het resultaat zijn prachtige creatieve
foto’s in kleur of beeldschone zwart/
wit afbeeldingen met een krachtig contrast zonder verlies van grijstint.

www.irenebernardtfotografie.nl
irenebernardt_fotografie
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ROLAND BROEKHUIS & RAYMOND HIRS
We zijn op zoek gegaan
naar overeenkomsten in
ons werk. De belangrijkste overeenkomst: “de
mate van toevalligheid”.
Het laten gebeuren!
De schilderijen van Roland Broekhuis uit de serie Energy en Structuren
hebben ook een toevalligheidsfactor, veroorzaakt
door materiaal gebruik.

^ Roland Broekhuis
www.rolandbroekhuis.nl

De Ice Paintings van Raymond Hirs zijn een weergave van een smeltproces van ijs en
pigmenten.

Atlantic - North Pole - Ice Paintings
Raymond Hirs / www.raymondhirs.com
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CHARLOTTE
CLAUDIA DEBRUGMANS
VOS & ROSALIE
& FONS
VANUYTDEHAAG
DER DOES
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totverlangen
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van haar
de mens en haar
verbondenheid
engeschiedenis.
orde te creëren in chaos.
In deze expositie toont Claudia de geurwww.charlotteburgmans.com
kunstinstallatie “Gesundheit!” (2018). In
combinatie
metvandeFons
fotoserie
“GezondDe
glasobjecten
Uytdehaag
hebben
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van uitstraling,
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hetmaterihuieen
stoere
maardeze,
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niesschaamte
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kwetsbaar.
De glasobjecten
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deze nieuwe
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metwel
de eens
hulp -van
meesterglasblazer
context
- voorGert
een Bullée.
ongemakkelijk
gevoel
en
kunstenaar
Fons haalt
inspizorgen.
ratie
uit de dingen die hem boeien: natuur,
wetenschap, reizen, mensen. De inspiratie
voor het maken van de objecten ‘Satao Elerai’
is ontstaan tijdens een reis in Kenia waar weversvogels
nestelen
in sociale kolonies.
Rosalie van
der Does
Het fotografisch werk van
www.wowglass.nl
Rosalie van der Does bestaat uit fotoseries die
dagelijkse herkenbare onderwerpen laten zien. Eén
beeld is voor haar niet genoeg. Het verhaal wordt
pas verteld in een reeks
foto’s, waarin overeenkomsten en verschillen ontdekt
kunnen worden.
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Gesundheit, installatie
Claudia de Vos
Wandobjecten uit de serie
www.geurambassadeur.nl
‘Organized chaos’

Glasobjecten uit de serie
‘Satao Elerai’

Gezondheid
Rosalie van der Does
www.rosalievanderdoes.nl

NIEK BRUYNZEEL & DIANA LEPELAAR

Niek Bruynzeel
www.niekbruynzeel.nl

Diana Lepelaar vormt haar persoonlijke werkelijkheid: aardse landschappen waarin spanning ontstaat door een contrast tussen stille ruimtes en een quasi willekeurig lijnenspel. Sommige werken doen denken aan bodemlagen, of ze verwijzen
naar vormen uit het verleden. Binnen Niek Bruynzeel’s werk zijn de stemming en
de beleving essentiëler dan het waarom. Intuïtie geeft richting. Hij werkt al dan
niet figuratief, structuren zijn heel belangrijk. Zij vinden hun werk, ondanks de verschillende invalshoeken, goed bij elkaar aan sluiten.

Diana Lepelaar \ www.dianalepelaar.nl
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ANNEKE DAMMERS & HILLY VAN EERTEN

Hilly van Eerten
“Belangrijke uitgangspunten in mijn
digitale art prints zijn de architectuur
van ‘de Moderne Stad’. Meestal zijn dat
stationsgebieden van Amsterdam, Den
Haag, Rotterdam en Utrecht. In mijn

nieuwste werken komen meer mensen
voor die een belangrijke rol spelen.”
www.hillyvaneerten.nl

Anneke Dammers
“Mijn beelden ontstaan in dialoog met
de ruwe steen, waarbij deze een grote
invloed heeft op de vorm en het uiteindelijke resultaat: de steen is het startén eindpunt…”
www.annekedammers.nl
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MAGALI DIEN & BRIA KROMM
Nieuwe wegen bewandelen

Landscape >
Bria Kromm
www.briakromm.com

< Double face
Magali Dien
www.magalidien.com
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SASKIA LANSON & ALLARD LANSON

Berglandschap
Saskia/Lanson
Berglandschap
Saskia

Lanson

Berglandschap Saskia Lanson

Gedroogde vis Allard Lanson

Gedroogde vis Allard Lanson

Gedroogde vis / Allard Lanson
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MARLIES
CARIEN ENGELHARD
REKERS & ANITA
& SUSAN
MANSHANDEN
REINDERS
Carien Engelhard
Soms is het meteen duidelijk waarIn mijn Serie boswandeling
om het werk van een collega je aancombineer ik het werken
spreekt en kun je dat ook duidelijk
met traditionele , Oosterbenoemen, in woorden.
se techniek met mijn eigen
Bij de werken van Anita Manshanden,
Westerse stijl van werken
wiens werk ik (voor de tweede maal)
van inkt op rijstpapier.
heb gekozen merk ik dat het me
De kunst van het creëeren
moeilijk valt die woorden te vinden.
en ervaren van ruimte en
Het is eerder een gevoel, een intuïtiede balans van grijs en zwart
ve verbondenheid met de organische
nuances, van stevige lijnen
vormen en vooral ook met de bijzonen dunne
bewegelijke lijnen
dere kleur toepassingen. Alsof ik er
Marlies
Rekers
boeit mij mateloos.
dichtbij wil zijn en er deel van uit wil
www.marliesrekers.nl
Een wandeling in het bos waar ik verrast werd
door een woud van hangende dode
maken.
ranken vormde de inspiratie voor dit werk. En
Ik werk
ookkan
graag
van
gelukkig
datmet
ook ‘vertaling’
bij deze tentwee- naar driedimensionaal werk. Hoogte en
diepte ervaar
ik in
de diverse
lichten
toonstelling
waar
Anita’s
monumenen donkere vlekken en lijnen . Een relief in brons
mijn nieuwste
taleisgroeivormen
enexperiment.
mijn kleurcomposities prachtig samenkomen.

Floating
in the littoral of Daya Bay
Anita
Manshanden
uit de Oester-serie, Susan Reinders
www.anitamanshanden.nl

Crassostrea Angulate
uit de Oester-serie, Susan Reinders

14

ELS FLEER & NELLA MONTFOORT
Els Fleer
Mijn schilderijen gaan over
ijs, vuur en water. Ik ben om
deze krachtige elementen te
zien in de maand augustus
2020 in een ‘artist in residence’ in IJsland geweest.
www.elsfleer.com

Nella Montfoort
Mijn werk gaat vaak over
theater en dans. De magie,
de poëzie en het mysterie van het leven. Liefde en
dood, alles zit in alles en is
met elkaar verbonden. Dat
is ook mijn zoektocht in mijn
werk.
www.nellamontfoort.nl
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HANS GRITTER & RUURD RITSMA

Hans Gritter / www.gritterhans.com

Ruurd Ritsma
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HERMINE GROENENDAAL & PETER BRUNSMANN
De inkt en het papier proberen te
dwingen om te doen wat je in gedachten hebt is bij grafische technieken dikwijls een tour de force.
Het ambachtelijke van grafiek en
ook het soms toch compleet onverwachte resultaat blijft boeiend en
uitnodigend.

Hermine Groenendaal

Peter Brunsmann toont een
nieuwe serie tekeningen die
hij maakte naar aanleiding
van strips. Het gaat hem
daarbij om bepaalde afbeeldingen uit een strip, waarbij
hij zichzelf alle vrijheid gunt
bij het ‘vertekenen’ van die
tekeningen.

Peter Brunsmann / www.peterbrunsmann.nl
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IRENE HERTEL & CAROLINE GEVERS
Irene Hertel
Elke keer als ik naar mijn tuinhuis in Amsterdam
Noord fiets, zie ik deze fabriek bij het Vliegenbos,
zo mooi en strak tegen blauwe luchten. Dus heb
ik het geschilderd.

Roestig, Irene Hertel \ youtube: irenehertel

IJsland I en II, pastels, Caroline Gevers
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NORA HOOIJER & HERMA DEENEN
Ondertussen is er nog altijd de verwondering over de schoonheid
en de kracht van de natuur
De bijdrage van Herma Deenen en Nora Hooijer gaat over land en wolkenluchten,
gaat over het wonder en de verwondering, gaat over de schoonheid en de kracht
van de natuur…

Schetsontwerp bomen: inkt en krijt op papier
Nora Hooijer
www.norahooijer.nl

Vierluik mixed media
Herma Deenen
www.hermadeenen.nl

VERA JONGEJAN & JOKE KONIJN
Ondertussen hier blijven de herinneringen hangen

Het is stil aan de waterkant, olieverf
Joke Konijn
www.jokekonijn.nl

Vera Jongejan
In de vangnetten van het verleden, ooit
geziene voorstellingen en dan in een
ontluikende lente ontmoeten we nieuw
leven.

Voorstelling, collage
Vera Jongejan
www.verajongejan.nl

Een nieuwe dag, olieverf
Joke Konijn

NORA VAN KLINGEREN & ANNE-BE TALIRZ
Verweven verhalen
De vrouwen zijn de zuilen in onze maatschappij, zij
houden de boel draaiende In verschillende contexten hebben wij verschillende rollen en daarbinnen
laten we een ander deel van onszelf zien: we zijn
broer, zoon, moeder, collega. De verschillende rollen
zijn als het ware verweven verhalen. Wij zijn hierin
zelf de actor die bepaalt welke rol we spelen. Dat
is een voorwaarde om een omgeving te krijgen die
weer te vertrouwen is.
Anne-Be en Nora geven elk een eigen kijk op het
thema Vrouw en daarmee zijn het ook weer verweven verhalen.
www.noravanklingeren.nl
www.talirz.eu

Wie ben ik? Jurk, textiel
Nora van Klingeren

Rollerbilder, grafiek, Anne-Be Talirz

2x9 kleine tegelwijsheden
Anne-Be en Nora
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‘Art is the
highest form
of hope’
Gerhard Richter
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CAROLINE KOS & KYRA CRAMER

Randfiguur, Caroline Kos

Caroline Kos
Terwijl het leven zich ontvouwt kan er een
proces van transformatie op gang komen
omdat het eens zo passende leven wringt en
schuurt. Soms komen keerpunten uit de lucht
vallen, als donderslag bij heldere hemel en
heb je het er ongevraagd mee te doen.
Het resultaat is hetzelfde; er volgt een ontdekkingstocht waarin een nieuw evenwicht
wordt gevonden om door te kunnen gaan.
Zo zijn we nu terecht gekomen op het randje
van een nieuw tijdperk waarvan we de vorm
nog niet kennen en niet weten hoe we het
gaan doen.
Aarzelend staan we daar… wikkend en wegend… Is het slechts een flinke afstap of een
hele sprong in het diepe? We weten het niet…
We zijn in enen allemaal Randfiguren…

“Ondertussen hier”, de titel van deze
expo, en de populaire term “De bubbel” welke steeds vaker gebruikt wordt
voor ons leefmilieu, onze privé kring,
onze werkomgeving inspireerde mij
tot het maken van mijn Bubbels.
Een ruimtelijke installatie bestaande
uit 5 assemblages die gaan over lief,
leed en leven in coronatijd.
Iedere bubbel is uniek en vertelt zijn
eigen verhaal, verhalen die mij raakten
en inspireerden.
Kyra Cramer
Bubbel/1 ‘Raad eens hoeveel ik van je hou’
Assemblage uit 3D print woodfill, hout,
konijnenvacht, gips, eitempera.
24

www.kyracramer.com
kyrinka

JOOST VAN DER KROGT & JOSIEN GEERDINK
Twee paar
Joost van der Krogt zet naast de rijkdom
en opsmuk van het zeventieneeuwse paar,
twee grote houtskoolportretten van een
“gewone” man en vrouw. Door gebruik te
maken van alleen lijnen, wordt de soberheid van dit paar extra benadrukt. In het
werk van beide kunstenaars is sprake van
“kwetsbaarheid” maar door beiden op een
heel eigen manier vormgegeven.
www.joostvanderkrogt.nl

In haar beelden, objecten en installaties zoekt en verlegt Josien Geerdink de
grenzen van ovengevormd glas. Door
haar eigenzinnige toepassing van een
techniek, zoals "pâte de verre" en gedurfde risico's tijdens het stookproces
lijkt haar glaskunst soms van suiker,

sneeuw of ijs. De twee "levensgrote"
werken in de expositie zijn geïnspireerd
op de portretten van Marten en Oopjen
door Rembrandt van Rijn.

www.loligo.nl
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YVONNE LEEMAN & MARGA DUBIÉ
Yvonne Leeman maakt beelden van
hout en van steen (3D). Dat doet zij in
haar atelier in Weesp. Dansend om de
ruwe steen gaat zij op zoek naar lijnen
en vormen die er nu nog in verborgen
zitten. Hakje na hakje komt het beeld
tevoorschijn. Dan volgt het afwerken
met vijl, rasp, schuurpaier tot het beeld
aaibaar is.
Beeldhouwen is een spannend avontuur omdat zij van tevoren niet weet
wat het gaat worden: abstract of figuratief. Het lijkt wel schatzoeken.
Zeeroos, albast, Yvonne Leeman
www.yvonneleeman.nl
Haar gast is Marga Dubié. Zij maakt schilderijen op doek
en hout met olieverf (2D). Haar werk is figuratief, elegant, sierlijk, mysterieus en in heldere kleuren.
De schilderijen bestaan uit vele lagen verf; de diverse
kleurlagen gaan een verbinding aan met elkaar en geven
haar werk een extra dimensie. Ze laat de verf licht drogen voordat ze een volgende laag aanbrengt.
Haar werk heeft z’n oorsprong in de natuur. Marga wil
rust brengen in haar werk om het drukke leven te kalmeren. “Ik schilder om de tijd stil te zetten met behulp van
de natuur”.

Bloemen Blauw
Marga Dubié
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MARLIES REKERS & ANITA MANSHANDEN
Soms is het meteen duidelijk waarom het werk van een collega je aanspreekt en kun je dat ook duidelijk
benoemen, in woorden.
Bij de werken van Anita Manshanden,
wiens werk ik (voor de tweede maal)
heb gekozen merk ik dat het me
moeilijk valt die woorden te vinden.
Het is eerder een gevoel, een intuïtieve verbondenheid met de organische
vormen en vooral ook met de bijzondere kleur toepassingen. Alsof ik er
dichtbij wil zijn en er deel van uit wil
maken.
En gelukkig kan dat ook bij deze tentoonstelling waar Anita’s monumentale groeivormen en mijn kleurcomposities prachtig samenkomen.

Marlies Rekers
www.marliesrekers.nl

Anita Manshanden
www.anitamanshanden.nl
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RUYS & WIETZE VOS
Ruys werkt in het veld in natuurreservaat Meyendel bij Wassenaar of in Noord
Friesland. Andere plekjes waar zij graag werkt zijn Artis, de Hortus Botanicus in
Amsterdam of in de Hofjes van de Jordaan; buiten dus! Ze houdt erg van bomen
met hun ingewikkelde takkenstructuren en gaat daarop los in olieverf of aquarel,
die dan weer dient als schets voor haar olieverfschilderijen.
Wietze Vos werkt met restmaterialen en
zet daarmee de meest wonderbaarlijke
lampen of verlichting in elkaar.

Schets van de Parratia in de Hortus,
Ruys / www.ruys-art.nl

Wislicht, Wietze Vos / www.wietzevos.nl
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HANNEMIEKE STAMPERIUS & FLIP LAMBALK
Connecties
Ons gezamenlijk project heet
connecties, een titel die mooi
aansluit bij de titel van de expositie.
Allereerst gaat het ons natuurlijk om onze samenwerking en
de connecties van ons beider
werk, die we hier laten zien in
de kleuren geel, rood, blauw,
purper en zwart.
Flip Lambalk werkt met drukinkt, gerold van de meest intensieve kleur naar wit.
Hannemieke Stamperius schildert abstracten met aquarel,
inkt of een combinatie van deze
media. Door beider werk op
verschillende manieren aan te
leggen ontstaat een contrast,
een echo, een spel met kleur en
wit; het ene werk geeft richting
aan het tweede; het tweede
werk wordt een uitwerking van
het ene, enzovoort: we laten
zien dat, hoe verschillend je ook
bent, er altijd manieren zijn om
elkaar te bereiken en dat elke
connectie een verrijking is van
en voor beiden.

Sjabloondruk met monotype
Flip Lambalk
www.fliplambalk.nl
Aquarel
Hannemieke Stamperius
www.stamperius.com
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BERTY SIEVERDING & JET VAN SCHAIK
Ondertussen hier... kijken we naar de schapenwolken
SCHAPENWOLKEN KIJKEN haalt ons uit
de sleur van alledag, zeker hier en nu.
En echte schapen in de wei kunnen
onze geest doen dartelen.
Jet van Schaik toont daarom verschillende soorten grafiekdrukken van schapen.
Berty Sieverding toont keramiek, grafiek en weefwerk, die zonder schapenwol-ken niet waren ontstaan.

Jet van Schaik
Schaap, handgeschept papier >

“Zolang als er nog wol is brei ik gewoon een nieuwe man”
Berty Sieverding
www.bamsi.nl
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ANNELIES VAN DER STEL & YURI VAN ZEIJL

‘Dansen’, Belgisch hardsteen
Yuri van Zeijl

‘Dansen’, gemengde techniek op papier
Annelies van der Stel

Yuri van Zeijl

www.anneliesvdstel.nl
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LIESBETH SEVENHUIJSEN & BIRGITT BUSZ
Liesbeth Sevenhuijsen
Ik werk aan mijn persoonlijke eregalerij van uitzonderlijke vrouwen, die hun
stempel op de geschiedenis hebben
gedrukt en in onze herinnering voortleven. Er ontstaat een breed spectrum
aan portretten van kunstenaressen, feministen, activisten, politica, filosofen,
schrijfsters en meer. Het is een ode aan
de kracht van vrouwen. De portretten
zijn allemaal getekend met houtskool
en conté.
www.liesbethsevenhuijsen.nl
Charley Toorop >

Het werk van Birgitt Busz refereert aan
de traditie van cartoons: op het eerste
gezicht luchtig, maar met diepere betekenislagen, in een heel persoonlijke
stijl.
www.busz.nl

< Heile Welt, wo bist du?
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BEN VOLLERS & WIM ZWIJSEN
Ondertussen hier…, maar overal halen we onze inspiratie vandaan. Dat kan zijn in een
Loods
6
stripachtig werk van Ben Vollers dat verwijst naar de oosterse wereld, of een werk
met een jazztitel dat qua vorm refereert aan Afrika. De werken van Wim Zwijsen,
technische gebouwen, verwijzen naar Parijs en Los Angeles. Terwijl al dat werk hier
gemaakt wordt, in respectievelijk Amsterdam en Hoorn.

Ben Vollers

Loods
Loods66
Ben
BenVollers
Vollers

Ben Vollers schildert ‘lyrisch
abstract’. Hij probeert zo
op intuitieve wijze de wereld van zijn inspiratie uit te
beelden, zoals de klassieke
oudheid, de middeleeuwen,
Afrika en Azië.

Bags groove
www.benvollers.com

100 x 70 cm 2d

De kunst van bouwen is de wonderlijke wereld van Wim Zwijsen. Hij maakt gebruik
van afbeeldingen van gebouwen (een ode aan de architect) en gaat verder met het
toevoegen van printplaat en op MDF getekende follies (fantasiegebouwen). Alles
Technisch
- surrealistisch,
100
70verbonden
100x x70
70cm
cm2d
2d
70x x100
1002d2dmet Meccano (Eitech). Een vleugje nostalgie.
doordacht in evenwicht \ www.galeriezwijsen.nl
Wim
WimZwijsen
Zwijsen

Wim Zwijsen

Park
70x x80802d
2d La Vilette Parijs
70Follie:

Follie: Getty Centre Los
70Angeles
802d
2d
70
x x80
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CLAUDIA DE VOS & ROSALIE VAN DER DOES
Claudia De Vos
De kunstobjecten en installaties die Claudia De Vos maakt zijn voorzien van geur:
geurkunst. Ze bestaan vaak uit een combinatie van diverse media zoals keramiek,
tekeningen, doek, fotografie én natuurlijke, plantaardige geuren. Het is kunst met
een geurbeleving in relatie tot omgeving,
de mens en haar geschiedenis.
In deze expositie toont Claudia de geurkunstinstallatie “Gesundheit!” (2018). In
combinatie met de fotoserie “Gezondheid!” van Rosalie kunnen deze, in het huidige tijdperk van niesschaamte en gezondheidsangst wel eens - door deze nieuwe
context - voor een ongemakkelijk gevoel
zorgen.

Rosalie van der Does
Het fotografisch werk van
Rosalie van der Does bestaat uit fotoseries die
dagelijkse herkenbare onderwerpen laten zien. Eén
beeld is voor haar niet genoeg. Het verhaal wordt
pas verteld in een reeks
foto’s, waarin overeenkomsten en verschillen ontdekt
kunnen worden.

Gesundheit, installatie
Claudia de Vos
www.geurambassadeur.nl

Gezondheid
Rosalie van der Does
www.rosalievanderdoes.nl
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MARINA WORTEL & ARTËM ZHATHKIN
Marina Wortel
Mijn serie schilderijen die ik als titel
meegeef , Mijn Zen tuin, geeft inzicht
in mijn kijk naar binnen, naar mijn
bewustzijn, gemoed en alle wendingen die zuiver visuele bevrediging
kan geven naar een zoektocht van
compositie en textuur maar ook materialen, alles in harmonie.
De titel uit de serie, mijn Zen tuin
doet zoveel voor mijn gemoed, het
geeft rust en sereniteit.
Drieluik, Marina Wortel

marina wortel
artem_zhatkin

Artëm Zhatkin (1984)
Geboren in Kursk, Rusland en opleiding aan school
voor kunst in Kursk. Sinds 2013 woonachtig in
Amsterdam en heeft zeven jaar een bloemenwinkel in de Jordaan. Artëm deelt zijn grote liefde tussen aquarelleren en bloemen.
“Ik word heel erg blij als ik in mijn handen een
kwastje heb en iets moois kan creëren. Ik schilder het liefste buiten, als ik samen één met de
natuur ben krijg ik veel inspiratie. Een oude
boom, kleurige bloemen of een schilderachtige
lucht, maar bijvoorbeeld ook boerenleven. Ik vergeet op zo’n moment alles om me heen en voel
ik me vrij en blij. Mijn eigen kleine-grote wereld!
Als ik onderweg ben heb ik altijd aquarel bij me,
overal kun je een mooie ‘plaatje’ vinden en dan
moet ik gewoon even stoppen om te schilderen.
Ik hou van de intensiteit van natuurlijke kleuren
en dat zie je ook terug in mijn werken.”
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REINDER VAN DER WOUDE & ANNEMIEK VAN KOLLENBURG
Reinder van der Woude
Ooit noemde ik mijn werk 'chaostologisch': orde scheppen in de
chaos en chaos scheppen in de
orde gaan hierbij hand in hand.
In mijn werk is er een dunne lijn
tussen lyriek, spot en conceptualiteit.

New Flower Power >
www.reindervanderwoude.nl

Annemiek van Kollenburg
Met mijn beelden werk ik aan de
monumentale zeggingskracht.
Groots van gebaar. Ik zoek naar
de kracht van de verstilde soberheid.

Enlace >
www.annemiekvankollenburg.nl
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THÉRÈSE VAN ELDERT
“In mijn werk combineer ik verschillende technieken en materialen. Hieruit ontstaan schilderijen in gemengde
techniek op doek en werken op papier,
hout en metaal, collages op handgeschept papier, kunstenaars- en Leporelloboeken, kartonreliëfs en assemblages. Daarbij hergebruik en combineer ik
vaak ‘objets trouvés’ - die ik verzamelde
tijdens vele reizen over de aardbol en
de invloed van tijd en vergankelijkheid
hebben ondergaan - met fragmenten
van oude teksten. Ook verwerk ik diverse papiersoorten, bloemen, bladeren,
zand, textiel en metaal in een nieuwe
context”.

www.theresevaneldert.nl

NEL WALLER ZEPER

Regen

In volle bloei

Nel Waller Zeper woont en werkt in Amsterdam. Opgeleid aan het Instituut voor
Kunstnijverheidsonderwijs, studeerde ze daarna in Antwerpen en Parijs. Na de studie concentreerde ze zich op de grafiek, vooral de “droge naald” techniek. De laatste jaren maakt ze vooral tekeningen en gebruikt ze meer kleur. Haar onderwerpen
zijn voornamelijk mensen, dieren en planten. De inspiratie komt voort uit het lineaire, het levende, bewegende lijnenspel.
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GABRIELLE NUNEZ LARRAZ
Gabrielle is een traditionele beeldhouwer,
die haar stenen op ambachtelijke manier
hakt en polijst.

Krijger, albast >
www.nunezlarraz.nl

INGEBORG ODERWALD

De Amstelveense kunstenares Ingeborg Oderwald werkt met verschillende technieken en hanteert binnen deze technieken diverse stijlen. De voornaamste zijn
olieverf op doek in een lyrisch abstracte stijl, verstilde abstracte etsen, grillige landschappen, figuren in een zelf ontwikkelde gemengde techniek, levendige etsen van
onder andere musici, naakten en olifanten en snelle, ritmische schetsen van modellen, musici, dieren en landschap in houtskool en Oost-Indische inkt.
www.ingeborgoderwald.nl
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ONDERTUSSEN HIER
We hebben een bijzondere periode achter ons. Nadat we in 2020 onze jaarlijkse ledententoonstelling voor het eerst in het bestaan van de Onafhankeliijken hebben
afgelast, laten we nu gewoon fysiek weer van ons spreken, “Ondertussen hier”.
Natuurlijk het werk staat niet stil, ook in deze Corona-tijden. Op de website van
de Onafhankelijken is de rubriek “Ongewoon doorgaan” nog steeds te zien. Elke
maand komt daar als een soort voortgangsverslag nieuw werk op te staan.
Sinds 2018 nodigen de leden van de Onafhankelijken ook ieder een gast uit. Zo
ook dit jaar en we zijn blij dat we een mooie tentoonstelling zelfs met gasten uit
andere landen kunnen laten zien.
Kunstenaarsvereniging De Onafhankelijken
mei 2021

OMSLAG ONTWERP
Edwin Eduard Boering \ ebovervloed.nl
FOTOGRAFIE
Irene Bernardt \ © 2021
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ONDERT
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TUSSEN
HIER

EXPOSITIE ONDERTUSSEN H I E R 10 TOT & MET 18 JULI 2021
DEELNEMENDE KUNSTENAARSDUO’S
LID DE ONAFHANKELIJKEN
GERDA VAN BOCKXMEER
EDWIN EDUARD BOERING
ROLAND BROEKHUIS
CHARLOTTE BRUGMANS
NIEK BRUYNZEEL
ANNEKE DAMMERS
MAGALI DIEN
CARIEN ENGELHARDT
ELS FLEER
HANS GRITTER
HERMINE GROENENDAAL
IRENE HERTEL
NORA HOOIJER
VERA JONGEJAN
NORA VAN KLINGEREN
CAROLINE KOS
JOOST VAN DER KROGT
SASKIA LANSON
YVONNE LEEMAN
MARLIES REKERS
RUYS
LIESBETH SEVENHUIJSEN
BERTY SIEVERDING
HANNEMIEKE STAMPERIUS
ANNELIES VAN DER STEL
BEN VOLLERS
CLAUDIA DE VOS
MARINA WORTEL
REINDER VAN DER WOUDE

GAST
ANNEMIEKE HARKEMA
IRENE BERNARDT
RAYMOND HIRS
FONS UYTDEHAAG
DIANA LEPELAAR
HILLY VAN EERTEN
BRIA KROMM
SUSAN REIJNDERS
NELLA MONTFOORT
RUURD RITSMA
PETER BRUNSMANN
CAROLINE GEVERS
HERMA DEENEN
JOKE KONIJN
ANNE-BE TALIRZ
KYRA CRAMER
JOSIEN GEERDINK
ALLARD LANSON
MARGA DUBIÉ
ANITA MANSHANDEN
WIETZE VOS
BIRGITT BUSZ
JET VAN SCHAIK
FLIP LAMBALK
YURI VAN ZEIJL
WIM ZWIJSEN
ROSALIE VAN DER DOES
ARTHEM ZHATKIN
ANNEMIEK VAN KOLLENBURG

DEELNEMENDE LEDEN ZONDER GAST
THERESE VAN ELDERT
GABRIELLE NUNEZ LARRAZ
INGEBORG ODERWALD
NEL WALLER ZEPER

www.deonafhankelijken.nu

