K26 JAARBEELD 2020

JAARBEELD 2020

VERBEELDING
IS HET OOG
VAN DE ZIEL

1

VOORWOORD
Het jaar 2020 was een bewogen jaar voor onze Stichting Kunst en Cultuur.
De samenleving is getroffen door de ontwikkelingen rond het Covid-19
virus. Dat had ook zijn impact op de activiteiten van K26. Maar ondanks
coronamaatregelen en de verplichte sluiting is er een aantal spraakmakende,
bijzondere exposities georganiseerd waar in totaal 2841 bezoekers naar
kwamen kijken. Dus kunnen we gelukkig wel zeggen dat er absoluut kwaliteit
in de breedste zin van het woord is geleverd. In dit Jaarbeeld 2020 treft u
hiervan allerlei voorbeelden aan.

K26 nam deel aan verschillende trajecten met de gemeente Oss zoals het
te realiseren Cultuurhuis en de nieuwe Cultuurnota van de gemeente, die
inmiddels het licht heeft gezien. Daarin is samenwerking met andere culturele
instellingen in Oss uitgangspunt. K26 doet daar van harte aan mee.
Ondanks corona keken kunstenaars, vrijwilligers en bestuur naar kansen en
mogelijkheden om de kunst dichterbij de mensen te brengen. Het interieur
van de galerie werd hierop afgestemd en vele vrijwilligers, kunstenaars en
familieleden werkten met ons mee. K26 beschikt hiermee over de mogelijkheid
om workshops, lezingen, vergaderingen en meer exposities te houden.
Jammer genoeg konden onze vriendenreizen niet doorgaan. Daarom kregen
onze vrienden aan het eind van het jaar een speciaal voor hen gemaakt
grafisch werkje van onze kunstenaars toegestuurd. Ook andere geplande
activiteiten gingen niet door zoals het Oog van Oss, officiële openingen en de
lessen of cursussen met scholieren of anderen.
Het aantal brainstormavonden en ledenbijeenkomsten was beperkt. Hierdoor
stond het contact tussen de aangesloten kunstenaars op een laag frequent
niveau en dat werd buitengewoon gemist. We spreken de hoop uit dat in de loop
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glorie kunnen gaan functioneren!

Namens het bestuur van K26,

Niek van der Heijden, voorzitter
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van 2021 alles weer langzaam kan worden opgepakt en dat we dan weer in volle
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HET ‘VERHAAL
VAN PAPIER’

het

RHAAL
VvaE
n
PAPIER

K26-kunstenaars nodigen regelmatig gastkunstenaars uit voor exposities.
Het ‘Verhaal van papier’ kreeg gestalte in het prachtig samenspel van de
papierkunst van K26-kunstenaars en gastkunstenaars. Het was één van de
drukbezochtste exposities van 2020. De opening werd opgeluisterd door
dansgroep ‘Al Andalus’ uit Oss.

Ingrid Menge
Ans van den Hurk
Maria van der Laar
Till Willems
Wanda Janota
Irene Schaap

UARI 2020
9 JANUARI T/M 16 FEBR
:00 UUR
15
OPENING: 12 JANUARI -

Gastexposanten:
Annita Smit
Herman Coppus
Brigitte Picavet
Annelies Reijers

HÉT KUNSTPOD

“
Exposeren met
kunstenaars uit
de brede regio
is dichtbij en
leuk om een
keer te doen.
”

IUM VAN OSS

HET VERHAAL

‘EEN KEUKENSTOEL VOOR HET VERLEDEN’

De papierexpositie is een initiatief van zes kunstenaars van K26. Eén van hen is Irene Schaap. Haar

In samenhang met de expositie ‘Verhalen van papier’ en de week van de Poëzie leest de bekende

papieren gezichten staan centraal op de flyer van de expositie. Irene: “Mijn werk heeft maar één thema

Brabantse dichter Maarten van den Elzen voor uit zijn 15e dichtbundel ‘Een Keukenstoel voor het

en dat is de mens. Ik heb onder andere een hoofd van piepschuim bekleed en gevormd met grote

Verleden’.

papieren koffiefilters, die ik vond in een oud, leeg kantoor. Mijn papieren gezichten hebben zichtbare

Maarten: “Met deze bundel is het net of ik op die keukenstoel mijn gedichten zit voor te dragen.

beperkingen die het onvermogen om te communiceren laten zien. De gezichten verbeelden de paradox

De gedichten zelf gaan niet per se allemaal over het verleden. Wel over overleden kunstenaars zoals

tussen kunnen horen maar niet kunnen luisteren, kunnen praten maar niets zeggen, kunnen kijken

Rembrandt, Van Gogh en Mondriaan.” Op de vraag wat hem inspireert antwoordt hij: ”Mijn bronnen van

maar niets zien. “

inspiratie zijn: de veelzijdige natuur, geschiedenis, muziek, beeldende kunst en natuurlijk de mens.”
De dichtbundels hebben bijzondere omslagen die allemaal zijn vormgegeven door Genoveef Lukassen, ‘
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Annita Smit, Brigitte Picavet, Annelies Reijers en oud K26-kunstenaar Herman Coppes. Hij is inmiddels

In samenhang met de expositie ‘Het verhaal van papier’, organiseerde K26-kunstenaar Willemijn

een bekend en gerenommeerd kunstenaar. De kunstenaars en initiatiefnemers van deze expositie zijn:

Denissen ook een workshop over Tao kalligrafie voor kunstenaars, vrienden en vrijwilligers.

Ingrid Menge, Ans van den Hurk, Maria van der Laar, Till Willems en Wanda Janota.

De workshop werd gegeven door Dennis Chan – Tao Kalligrafie Amersfoort.
De belangstelling was groot en de workshop succesvol en voor herhaling vatbaar. Een tweede workshop
stond in de planning maar kon door corona niet doorgaan.
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Naast het werk van kunstenaars uit Oss en omstreken is er ook werk te zien van vier gastexposanten:
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OORSPRONG
In maart exposeerden Ria van Roosmalen van K26 en Henny Schakenraad,
gastexposant met ‘Oorsprong’. Kunstenaars Ria en Henny vinden beiden hun
inspiratie in het eeuwenoude verleden, “…in de oorsprong”, zoals zij het noemen.

Carroline van Dijk
Ine Voss
Maria van der Laar
Betsie Uijen Peters
Riek van Druten
Petrus Nelissen
Desiree van der Meijden
Mieke van den Akker
Ingrid Menge
Fleur de Blieck
Willie Manders
Irene Schaap

HOMMAGE AAN
REMBRANDT
21 NOVEMBER T/M 5 JANUARI 2020
OPENING: 24 NOVEMBER - 15:00 UUR

HÉT KUNSTPODIUM VAN OSS

HOMMAGE AAN
REMBRANDT

OOR
SPRONG
EXPO VAN
RIA VAN ROOSMALEN &
GASTEXPOSANT HENNY SCHAKENRAAD

20 FEBRUARI T/M 29 MAART 2020
OPENING: 1 MAART - 15:00 UUR

HÉT KUNSTPODIUM VAN OSS

K26 Expo Oorsprong Flyer A5.indd 1

21-01-2020 13:54

Ria is gefascineerd door aardlagen en gesteenten die door de eeuwen heen zijn gevormd. Ria: “In mijn
schilderijen probeer ik met het abstracte beeld, met een paar lijnen of vlakken de essentie te treffen
die me voor ogen staat. Hierbij staan steeds de structuren van gesteente, ijs, oervormen en aardlagen
centraal. Ik tracht de oneindigheid te vangen waarin de mens slechts een passant is.”

BRABANTSE KUNSTENAARS

Henny: “Met grafische werken op groter formaat en door middel van muurbeelden, laat ik de

De drukbezochte expositie Hommage aan Rembrandt was een initiatief van K26-kunstenaar, Betsie

ogenschijnlijke ongecompliceerdheid van Kom en Schaal zien. Geïnspireerd door de duizenden jaren

Uijen uit Oss. Zij vond elf andere Brabantse kunstenaars bereid om hun eerbetoon aan Rembrandt in

omvattende geschiedenis en ontwikkeling hiervan, ontstaan herkenbaarheid en vervreemding in een

beeld weer te geven. Twee van deze kunstenaars, Carroline van Dijk uit Berghem en Willie Manders uit

stille balans.”

waren van juli tot september in het Rijksmuseum te zien.

Gastkunstenaar bij deze expositie was Nadja Willems. Zij houdt van ‘Yesterday’ en vitaliseert oude foto’s

Voor Carroline van Dijk is exposeren ongebruikelijk. Carroline: “Eigenlijk werk ik uitsluitend in opdracht,

en dia’s. Ze vat oude beelden in één samen, zonder digitale beeldmanipulatie. Geen begrenzing in tijd,

maar het aanstekelijke enthousiasme van Betsie voor een Rembrandtexpositie sprak me aan.

plaats en gebeurtenis maar met een déja vu van gisteren. Nadja: ”Ik probeer op een aantal manieren

Een expositie samen met kunstenaars uit de brede regio is dichtbij en leuk om een keer te doen.”

de grenzen van de fotografie op te zoeken. De beelden in de serie Yesterday bestaan al, zijn al een keer
gefotografeerd maar door ze te combineren met een ander beeld en ze opnieuw te fotograferen gebruik
je de fotografie alleen als een medium, een middel om dat beeld weer vast te leggen.”
De expositie zou doorlopen tot 29 maart maar helaas maakten de coronamaatregelen een vroegtijdig
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Schaijk namen ook deel aan de wedstrijd van het Rijksmuseum ‘Lang leve Rembrandt’. Hun werken

einde aan een bijzondere expositie.
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KUNST
EN POËZIE
Beppie Lotterman
4 t/m 14 juni 2020

K26 OPENT
HAAR DEUREN

KOM BINNEN
ZIE KUNST
ONTMOET

KUNSTENAARS

KUNST
WORD

EN
VRIENDPOËZIE

PELGRIMAGE
Annelies van Rijn en
Stephan van den Thillart
4 t/m 14 juni 2020

-

Beppie Lotterman
WWW.K26.NL
4 t/m 14 juni 2020

K26 OPENT
HAAR DEUREN

KOM BINNEN
ZIE KUNST
ONTMOET

VERBEELDING
IS HET OOG
VAN DE ZIEL
Beppie Lotterman is geboren en getogen in Oss. Zij
vierde bij K26 haar 25-jarig jubileum als kunstenaar.
Haar schilderijen zijn een uiting van de passie en
compassie die zij voelt voor de wereld in en om haar
heen. Natuur, licht, poëzie en muziek zijn regelmatig

KUNSTENAARS

PELGRIMAGE
PELGRIMAGE

WORD

HÉT KUNSTPODIUM VAN OSS

Geopend van donderdag t/m zondag van 13.00 - 17.00 uur.

Annelies van Rijn en
van den
Thillart
K26 opende op 4 juni weer haar deuren na enigeStephan
tijd gesloten
te zijn
geweest
4 t/m 14
2020
door de coronamaatregelen. Er waren twee exposites
te juni
bezichtigen:
‘Pelgrimage’ van Annelies van Rijn en Stephan den Thillart uit Berghem en
‘Kunst en Poëzie’ van kunstenaar Beppie Lotterman uit Oss.

de thema’s in haar schilderijen. Deze abstraheert
zij in een divers en uitgebreid kleurenpalet. Zij is
geïnspireerd door kunstenaars zoals Rothko, Henri
Moore, Marlene Dumas en o.a. dichteres Ingrid Jonker.
Ze geeft sinds 2000 schilderlessen en exposeert

VRIEND

jaarlijks met haar cursisten op diverse locaties in

WWW.K26.NL

de regio Oss. Beppie: ”Mijn schilderijen zijn vaak
thematisch ontstaan vanuit poëzie. Dit is, naast mijn
passie voor de kleurenleer van Goethe, een belangrijke
inspiratiebron. Daarom laat ik in deze expositie het
werk zien dat voor mij nauw verbonden is met poëzie.”

ONDER DE VLEUGELS VAN DE HEMEL
Een jaar lang lopen door de natuur met rugzakken, wandelkar, een tentje en hond Dora. Vanuit Berghem

KUNSTPODIUM
VAN OSS
liepen Annelies en Stephan naar België, Frankrijk, Zwitserland en naar RomeHÉT
in Italië.
Vervolgens

kunstwerken die hun samenzijn symboliseren. Stephan: ”De eenheid die je samen vormt tijdens het

JAARBEELD 2020

lopen, het als één lichaam bewegen is het beleven van een zeldzame intimiteit. Onze hond Dora was
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ons wandelmaatje, ze gaf ons gezelschap en een veilig gevoel.“ Annelies: ”We zijn een jaar gaan lopen
om de natuur met haar seizoenen te beleven, om de sleur van het dagelijkse leven te doorbreken.

POEZIE AVONDEN

Ons vertrouwen in oplossingen bij problemen die zich voordoen is gegroeid, evenals de acceptatie om

K26 stelt haar ruimte ook ter beschikking van het Poëzie-podium. Op twee avonden vonden er

te leven met wat er op je pad komt.”

vertellingen plaats door schrijvers en dichters onder de noemer ‘De Toekomst is nu’.

JAARBEELD 2020

van de reis en geven ze weer in kunstwerken, foto’s en tekst. ‘Maria met kind’ en ‘Samen op pad’ zijn

:

Geopend
van donderdag
t/m Hun
zondag
van 13.00 - 17.00 uur.
gingen ze naar Sardinië, Corsica en via Frankrijk, Luxemburg
en België
weer terug.
indrukken
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Een eerbetoon aan

ANNET
TEUNISSEN

“
Een collegiale
en energieke
vrouw en ze
stond altijd
voor iedereen
klaar.
”

ZOMERSALON

18 juni t/m 5 juli
Geopend: donderdag t/m zondag
13.00 - 17.00 uur

HÉT KUNSTPODIUM VAN OSS
Kruisstraat 26, Oss K26.nl

EERBETOON
ANNET TEUNISSEN

ZOMERSALON
Ans van den Hurk, Maarten Luijk, Wim Lemmens,
Ties Lowes, Wanda Janota, Ingrid Menge, Jan van Dijk,
Marion Vos, Till Willems, Nicole Prein, Petrus Nelissen,
Willemijn Denissen

18 juni t/m 26 juli
Geopend: donderdag t/m zondag
13.00 - 17.00 uur

HÉT KUNSTPODIUM VAN OSS
Kruisstraat 26, Oss K26.nl

LEVENSKUNST
Annet Teunissen, de flamboyante kunstenares uit Oss overleed in 2019 jaar onverwacht op 67-jarige
Ze was een kunstenares pur sang. Altijd aanwezig, kleurrijk, belangstellend en warm. Zij stond aan

JAARBEELD 2020

de wieg van K26. Zij verstond de kunst om mensen te verbinden en te enthousiasmeren voor kunst.
Ze was kartrekker van het ‘Fantastival’ en de ‘Atelieroute’ en had diverse eigen succesvolle exposities.
Menigeen kan zich haar herinneren als de kunstenares die haar kunst vervoerde in een bakfiets.
K26-kunstenares Betsie Uyen over Annet: “Ze maakte gebruik van alles wat ze tegenkwam op straat
en vond bij de kringloop en maakte daar schitterende kunstwerken van. Annet hield van oude missalen,
kruisbeelden en kerkboeken. Ze had altijd een fotocamera bij zich om zoals zij dat noemde “schaduwen
vast te leggen” om die te gebruiken in haar werk. Het was een collegiale en energieke vrouw en ze stond

Bij de expositie ‘Zomersalon’ genoten bezoekers van een grote verscheidenheid aan kunstwerken
zoals: schilderijen, beelden van marmer en hardsteen, organische vormen, assemblages, draadkunst,
sculpturen en fotografie. Kunstenaars Ans van den Hurk, Maarten Luijk, Wim Lemmens, Ties Lowes,
Wanda Janota, Ingrid Menge, Jan van Dijk, Marion Vos, Till Willems, Nicole Prein, Willemijn Denissen en
Petrus Nelissen exposeerden samen.

JAARBEELD 2020

leeftijd. Samen met haar familie en vrienden organiseerde K26 kunstenaars een ode aan Annet.

altijd voor iedereen klaar.”

12

13

PUUR EN BASAAL
De expositie sprak aan zo bleek uit de reacties van de pers. Radio1 presentator Jurgen van de Berg
was er vroeg bij. Hij interviewde kunstenaar Till Willems om 6.45 uur daags voor de opening. Ook de
schrijvende pers had veel belangstelling voor deze expositie.
Het idee achter deze expositie verwoordt kunstenaar en fotograaf Marion Vos als volgt: “De
betreffende kunstenaar poseert naakt voor een neutraal grijze achtergrond met één of enkele van zijn
of haar werken. De geportretteerde fungeert niet alleen als model, maar is samen met de fotograaf
Ton Lotterman
Petrus Nelissen
Marion Vos
Peter van de Lavoir

K26 GEEFT
ZICH BLOOT
30 juli t/m 6 september 2020
Geopend: donderdag t/m zondag
13.00 - 17.00 uur

verantwoordelijk voor het eindresultaat. We wilden zoveel mogelijk een eenheid creëren tussen
kunstenaar en kunstwerk, niet alleen je kunst laten zien maar ook wie je bent via je meest kwetsbare
verschijning, namelijk je naaktheid.”
Behalve kunstenaars aangesloten bij K26, werden ook gastexposanten en oud-kunstenaars van K26
voor deze expositie benaderd.
MODELTEKENINGEN
Vier kunstenaars Peter Verbeek, Ingrid Menge, Nicole Prein en Till Willems maakten modeltekeningen.
Nicole Prein poseerde voor de fotograaf met één van haar kunstwerken en tekende naaktmodellen voor
deze expositie. Nicole: “Een tekening van een naakt lichaam is zo puur, zo basaal, die lijn kun je niet
verdoezelen. Het lijf, met de sporen van het leven en zonder opsmuk is het verhaal van een mens. Naakt
zijn we allemaal gelijk.”

HÉT KUNSTPODIUM VAN OSS

BEELDEN IN BEELD
de ‘K26 Geeft Zich Bloot.’ In de kleine ruimte van K26 zijn
beelden te zien van 3 kunstenaars namelijk Maria van
der Laar (Oss), Ties Lowes (Oss) en Willemijn Denissen
(Macharen).
Willemijn werkt vooral met harde steen Noir de Mazy
(zwart), Belgisch hardsteen (grijsachtig) en Royal Rouge.
Haar onderwerpen vindt ze in de mensen om haar heen

JAARBEELD 2020

Door een kortstondige verruiming van de coronamaatregelen konden er weer
exposities plaatsvinden. Dat was meteen één van de drukbezochtste exposities
met de prikkelende titel ‘K26 geeft zich bloot’.
Vier fotografen uit Oss: Ton Lotterman, Marion Vos, Petrus Nelissen en gastfotograaf Peter van de Lavoir
maakten studiofoto’s van elkaar, van K26-kunstenaars en van gastexposanten van K26. Daarnaast kon
de bezoeker kennismaken met naaktmodeltekeningen van de vier kunstenaars Till Willems, Peter
Verbeek, Ingrid Menge en Nicole Prein.

met name een vrouw met kind fascineert en inspireert
haar.
Ties Lowes krijgt zijn inspiratie vooral van de menselijke
beweging zoals sport en de natuur. Hij werkt met veel
verschillende materialen zoals klei, boetseerwas, graniet,

Maria van der Laar
Ties Lowes
Willemijn Denissen

BEELDEN
IN BEELD
20 augustus t/m 6 september 2020
Geopend: donderdag t/m zondag
13.00 - 17.00 uur

hardsteen verschillende albastsoorten en verschillende
soorten marmer.
Kunstenaar Maria van der Laar maakte het beeld dat u
ziet op de flyer van de man met de hand. Dit beeld won
de juryprijs bij het Oog van Oss in 2017. Maria: ”Ik maak

HÉT KUNSTPODIUM VAN OSS
Kruisstraat 26, Oss K26.nl
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K26 GEEFT
ZICH BLOOT

De expositie ‘Beelden in Beeld’ vindt plaats samen met

graag portretten en zag meteen dat het een mooie kop zou
worden.“
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“
Fotografeer
niet wat
mooi is, maar
fotografeer wat
interessant
is, wat
zeggingskracht
heeft.
”

foto
expo
passie
volle
klik

Ton Lotterman toont drie kleine fotoseries samengesteld uit op zichzelf staande foto’s, achteraf
thematisch met elkaar in verband gebracht. “Mijn foto’s ontstaan intuïtief. Je zou kunnen zeggen dat ik
snapshots maak, maar ik doe dat wel heel serieus. Die ‘intuïtieve’ manier van fotograferen past volgens
mij heel goed bij het medium, je legt iets vast binnen een fractie van een seconde. Dat kun je met geen
enkele andere kunstvorm,” aldus Ton.
Marion Vos toont zeven naaktfoto’s met slang, appels en vijgen en bomen. Ze noemt de serie MarionEva.

10 september t/m 18 oktober
Ton Lotterman, Ruud Rogier, Marion
Vos, Petrus Nelissen, Eric Fluitsma,
Martin Howard en Jan Soetebroek

“Naast de serie MarionEva hangen mijn foto’s van bomen. Je moet de boom zo fotograferen dat het
interessant is , soms vallen boom en omgeving dusdanig samen dat er een fascinerende combinatie
ontstaat. Naar die beelden ben ik eigenlijk altijd op zoek. Niet alleen qua bomen, maar eigenlijk qua
alles. Mijn leidraad als ik op straat rondloop met m’n camera is: fotografeer niet wat mooi is, maar
fotografeer wat interessant is, wat zeggingskracht heeft.”
Petrus Nelissen exposeert een serie foto’s genaamd ‘Venus betrapt’ . Hij wil de autonome vrijheid van
de fotograaf laten zien. Petrus:” Ik speel met de foto’s totdat ze datgene uitdrukken wat ik te zeggen

HÉT KUNSTPODIUM VAN OSS

heb. Ik schep er soms zelfs plezier in om een misleidende (surrealistische) werkelijkheid te scheppen.

Kruisstraat 26, Oss K26.nl

Ze zijn een demonstratie van vrije scheppingskunst.”

PASSIEVOLLE
KLIK

Erik Fluitsma, studeerde af aan de fotoacademie op het gebied van landschapsarchitectuur. Hij
exposeert zijn meest recente werk. Daarna exposeren de fotografen Martin Howard en Jan Soetebroek
uit Oss. Martin Howard toont een serie analoge landschapsfoto’s gemaakt met een klassieke 4 bij 5 inch
grootformaat camera. Jan Soetebroek laat moderne digitale fotografie zien.

Voor het eerst staat K26 zes weken lang in het teken van de fotografie.
De foto-expositie ‘Passievolle klik’ toont foto’s van fotografen Ton Lotterman,
Marion Vos, Petrus Nelissen en Erik Fluitsma.
Daarnaast hangen er foto’s van gastfotografen persfotograaf Ruud Rogier uit Oss samen met Eddy van
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Ruud Rogier is bijna veertig jaar fulltime professioneel persfotograaf en kreeg met name nationale
bekendheid door zijn foto’s van de protesten tegen de komst van een groot asielzoekerscentrum in
het dorp Heesch. Ruud heeft Eddy van Wessel bereid gevonden om foto’s ter beschikking te stellen uit
conflictgebieden waar veel asielzoekers vandaan komen. Eddy fotografeerde in Syrië de verwoesting van
Aleppo. De foto’s van beide fotografen tonen de schrijnende parallelle werkelijkheden van oorlogen die
mensen uit hun land verjagen en protesten tegen de opvang van dergelijke vluchtelingen in het onze.

JAARBEELD 2020
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Wessel, drievoudig winnaar van de Zilveren Camera in de categorie fotojournalistiek.
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Ties Lowes
Hessel Zondag
Victor Thielens
Stoni Scheurer
Pierre Zoun
Irene Verkuil
Walter Hilgers
Frida Margaroli
Else van der Sloot
Heleen van der Werff
Hans Schendeler
Jean Pierre Broos

22 oktober t/m 29 november 2020
Geopend: donderdag t/m zondag
13.00 - 17.00 uur

HÉT KUNSTPODIUM VAN OSS

BEELDTAAL

“
Beelden zijn
voor mij
uitingen,
verhalen in
hard materiaal.
Een strijd met
mezelf en het
materiaal.
”

Beeldhouwers laten hun beelden voor zich spreken tijdens een expositie in K26.
De veertien beeldhouwers uit Oss en verre omstreken tonen beelden en sculpturen
van hout, hardsteen, keramiek, marmer, albast en brons.
De meeste beeldhouwers leerden elkaar kennen tijdens de beeldhouwlessen van docent en kunstenaar

JAARBEELD 2020

Ruud Schrijvershof in de Lindenberg, het cultuurhuis in Nijmegen.
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Eén van hen is Ties Lowes, hij maakt deel uit van K26 en organiseert deze expositie Beeldtaal. Zijn
beelden trekken de aandacht in binnen– en buitenland. Ties Lowes woont en werkt in Oss en is al meer

Ties Lowes

Walter Hilgers

Hessel Zondag

Frida Margaroli

Victor Thielens

Else van der Sloot

Stoni Scheurer

Heleen van der Werff

Pierre Zoun

Hans Schendeler

Irene Verkuil

Jean Pierre Broos

DE
SCHRALE
TROOST
BEELDTAAL
eerder
geplande
expositie Kunst2020
van het Carnaval
22 oktober De
t/m
29
november
ging niet door. In oktober werd deze expositie alsnog
Geopend: donderdag
t/m zondag
gehouden onder de bovengenoemde
titel.
Het was een kleurrijk geheel van Carnavalsattributen,
13.00 - 17.00
uur
kunstwerken en fotografie.

dan dertig jaar actief als beeldhouwer van met name ruimtelijk werk. Hij werkt zowel in brons als in klei

De kunstenaars waren Betsie Uijen, Annelies van Rijn,

en de laatste jaren met verschillende materialen, waaronder diverse hout- steensoorten. Ties: “Beelden

Willemijn Denissen, Petrus Nelissen, Ton Lotterman

zijn voor mij uitingen, verhalen in hard materiaal. Een strijd met mezelf en het materiaal.”

en gastfotograaf Suus Heersema.

HÉT KUNSTPODIUM VAN OSS
Geopend van donderdag t/m zondag van 13.00 - 17.00 uur.

DE SCHRALE
TROOST
22 OKTOBER T/M
8 NOVEMBER
2020

-

GEOPEND:
DONDERDAG T/M
ZONDAG

-

13:00 - 17:00 UUR
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BEELDTAAL
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LANDSCHAPPEN
Kunstliefhebbers maakten in november kennis met de landschappen van de
Lithse kunstenaar Joost Thissen. Hij is een ‘herintreder’ bij K26. Joost exposeert
zijn werken zowel op paneel als op doek.

UIT DE KUNST
De laatste maand van het jaar is traditiegetrouw gewijd aan alle kunstenaars. Iedereen mag een klein
kunstwerk inleveren voor een overzichtstentoonstelling. Helaas namen niet alle maar wel de meeste
kunstenaars deel aan deze expositie met hun kunstwerken.

Joost Thissen

LANDSCHAPPEN
12 november t/m 29 november 2020
Geopend: donderdag t/m zondag
13.00 - 17.00 uur

Maarten Luijk / Jan van Dijk / Till Willems / Petrus Nelissen /
Ans van den Hurk / Wanda Janota / Willemijn Denissen / Nicole Prein /
Irene Schaap / Betsie Uijen / Beppie Lotterman / Erik Fluitsma /
Ingrid Menge / Hans van Gerwen / Wim Lemmens

HÉT KUNSTPODIUM VAN OSS

De schilderstijl van Joost Thissen kenmerkt zich door vlotte kwaststreken, grote gebaren afgewisseld
met gedetailleerde gedeelten. Het zijn gelaagde beelden waarop veel te zien en te ontdekken valt. Joost:
“Mijn werken bouw ik op in ei-tempera, een schildertechniek die voor de uitvinding van de olieverf

UIT DE KUNST
3 december 2020 t/m 10 januari 2021
Geopend: donderdag t/m zondag
13.00 - 17.00 uur

meestal gebruikt werd. Ik mix de pigmenten met eigeel, hierdoor ontstaan zeer heldere kleuren. De
hoge vloeibaarheid van de verf dwingt mij schetsmatig te werken. Ik probeer een levendige compositie
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ontstaat er in de verf ook een gelaagdheid die de toeschouwers meeneemt en uitdaagt hun fantasie
te gebruiken. In mijn abstracte landschappen zijn altijd figuratieve elementen te bespeuren die de
landschappen een menselijke verhouding meegeven. Mijn schilderijen worden door de toeschouwer
afgemaakt.“

HÉT KUNSTPODIUM VAN OSS

JAARBEELD 2020

JAARBEELD 2020

op te bouwen om die vervolgens met olieverf, acryl en inkt af te werken. Door deze manier van werken
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DANK
Dank aan alle kunstenaars voor de prachtige exposities, de publiciteit en de discussies.
Dank ook aan de vrijwilligers die de openingen in goede banen leidden, die er voor zorgden
dat de galerie er prachtig uitzag en dat de exposities goed in de belangstelling stonden.
Dank aan onze Vrienden die ondanks het beperkte aantal activiteiten trouw bleven aan K26.
Dank aan de gemeente, met wie we steeds constructief samenwerkten.
Dank ook aan de collega-instellingen voor de prettige samenwerking.
Dank aan de communicatiemedewerker die alle publiciteit in de breedste zin verzorgde.
Dank aan Circa Twee en drukkerij Kluytmans die onze prachtige flyers maken.
Dank ook aan Boss Bloemen, Ter Horst van Geel, Matthieu Beelen Lijstenmaker.
Dank kortom aan alle commissieleden, bestuursleden en iedereen die K26 tot een mooie en
bloeiende organisatie maakt.

JAARBEELD 2020

JAARBEELD 2020

En natuurlijk dank aan onze trouwe bezoekers die ons altijd weten te vinden.
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JAARBEELD 2020

HÉT KUNSTPODIUM VAN OSS
WWW.K26.NL
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GEOPEND VAN DONDERDAG T/M ZONDAG VAN 13.00 - 17.00 UUR.

