09.09  -  21.10    2018

ROSE  DES  VENTS
Han  Klinkhamer  (NL)
Michael  de  Kok  (NL)
Jorn  van  Leeuwen  (NL)
Marc  Mulders  (NL)
Allison  Schulnik  (US)
Reinoud  van  Vught  (NL)
Sam  Windett  (UK)
Cristof  Yvoré  (FR)
Ronald  Zuurmond  (NL)
Ina  van  Zyl  (NL)
In  oktober  2018  viert  PARK  haar  vijfjarige  jubileum,  en  bij  een  jubile-
In  oktober  2018  viert  
um  horen  bloemen.  Bloemen:  die  op  hun  mooist  geknipt  worden  en  
WAND  1
Han  Klinkhamer

vreugde  geven  aan  ons  leven,  maar  ons  tegelijk  de  vergankelijkheid  

ZT
2018,  140  x  180  cm
olie  op  doek

de  hedendaagse  schilderkunst  allerwegen  centraal.  

Ina  van  Zyl
Walnut
2009,  60  x  75  cm
olie  op  doek
Jorn  van  Leeuwen
Behangontwerp
2018

WAND  2
Cristof  Yvoré
Untitled
2013,  135  x  110  cm
olie  op  canvas
Ina  van  Zyl
-  Aankomst
2010,  40  x  40  cm

ervan  tonen.  In  de  tentoonstelling  Rose  des  Vents  staat  de  bloem  in  

Na  vijf  jaar  neemt  PARK  tevens  afscheid  van  Reinoud  van  Vught.  Van  
Vught  wilde  altijd  al  aandacht  schenken  aan  het  tijdloze  werk  van  de  
Franse  kunstenaar  Cristof  Yvoré,  die  te  jong  overleed.  Een  aantal  van  
Yvore’s  werken  konden  voor  Rose  des  Vents  in  bruikleen  van  Zeno  X  
Gallery  verkregen  worden.  Aan  de  tentoonstelling  nemen  nog  negen  
andere  kunstenaars  deel  die  het  schilderskompas  van  verftoets,  dra-
matiek  en  lyriek  in  dezelfde  richting  hebben  staan.  

Cristof  Yvoré  (1967-2013)  was  een  schilder  die  zich  concentreerde  
op  alledaagse  bronnen,  zoals  een  vaas  met  bloemen,  gordijnplooien  
en  licht  weerkaatsend  tegen  een  muur.  Tijdens  het  schilderen  is  het  
beeld  tot  diep  in  zijn  geheugen  verankerd.  De  schilderijen  tonen  het  
herinnerde  beeld  in  haar  eenvoud;;  een  essentie  van  kleur  en  compo-
sitie.  Het  werk  is  opgebouwd  uit  verschillende  lagen,  waarmee  de  
schilder  de  grens  tussen  zwaarte  en  licht  onderzocht.  

-  Little  Orgasm
2014,  40  x  40  cm
-  Speldekussing
2008,  50  x  50  cm
olie  op  doek  (3x)

Han  Klinkhamer  (1950)  is  landschapschilder.  Alledaagse  struikge-
wassen  rond  zijn  atelier  in  Demen  vormen  een  belangrijke  bron  voor  
zijn  werk.  Klinkhamer  tracht  het  zichtbare  niet  realistisch  te  spiege-
len,  maar  herschept  de  werkelijkheid  door  de  natuur  opnieuw  tot  
leven  te  wekken  in  de  verschillende  stadia  die  de  gewassen  doorma-

WAND  3
Michael  de  Kok
Backyard
2017-18,  140  x  120  cm
olie  op  canvas

ken,  uitgaande  van  tijd  en  windstreken.  Met  een  haast  boetserende  
schilderwijze  wordt  de  structuur  van  natuur  voelbaar  in  het  beeld.  

Michael  de  Kok  (1958)  lijkt  het  realistische  landschap  in  recente  

Sam  Windett
-  Large  Wedge

werken  haast  los  te  laten,  of  als  een  verre  herinnering  te  bestempe-

2014,  55  x  38  cm  

zijn  geheugen  maakt  plaats  voor  de  handeling  van  schilderen  zelf.  In  

olie  en  was  op  linnen
-  Column  &  Plant  2
2011,  50  x  35  cm
olie  op  canvas
olie  op  ca

len.  Het  schilderen  betekent  hier  een  overname  van  de  herinnering;;  

haar  abstractie  kan  het  werk  als  drager  van  een  onderliggende  vraag  
of  hoedanigheid  worden  geïnterpreteerd,  maar  het  biedt  bovenal  een  
zintuigelijke  ervaring;;  gedragen  door  de  componenten  kleur  en  licht.

WAND  4

Marc  Mulders  (1958)  werkt  als  schilder,  fotograaf,  glazenier  en  aquarel-

Michael  de  Kok

list  vanuit  een  religieus  motief;;  het  katholicisme.  Bevrijd  van  interne  en  

ZT  (tweeluik)
2017,  90  x  140  cm
Sam  Windett

externe  krachten,  stemmen  en  bronnen,  schikt  Mulders  zich  op  zijn  land-
goed  in  Baest  naar  de  condities  van  natuur  en  traditie.  Hier  wordt  hij  om-

Small  Wedge

ringd  door  bloemenvelden,  waarbij  de  seizoenen  een  belangrijke  toon  in  

2013,  50  x  35  cm  

zijn  schilderpalet  bepalen.  Het  herrijzen  van  aarde  krijgt  tezamen  met  

olie  op  linnen
Cristof  Yvoré

vogels,  vissen,  bloemen  en  wild  sterk  gehoor  in  Mulders’  werk.  

Untitled
2001-03,  121  x  85,5  cm
olie  op  canvas

Allison  Schulnik  (1978)  componeert  scenes  die  enerzijds  een  gevoel  
van  onheil  en  angst,  anderzijds  een  gevoel  van  hoop  en  leven  met  zich  
meedragen.  Figuraties  van  bloemen,  clowns,  eenhoorns  en  spookfiguren  

WAND  5

lijken  angstaanjagend  donker,  maar  zijn  uiterst  kleurrijk  geschilderd.  Het  

Ronald  Zuurmond

sterke  contrast  in  haar  werk  verhaalt  de  kracht  van  de  mens  in  tijden  van  

Een  vaas  met  bloemen

neergang,  tegenspoed  en  diepte,  als  een  ode  aan  die  duisternis.  Een  

2018,  160  x  180  cm
olie  op  doek
Marc  Mulders

duisternis  die  rijk  en  eerlijk  is.  

Zonnebloemen  II
1999,  50  x  120  cm
olie  op  doek

Sam  Windett  (1977)  creëert  heldere  composities  bestaande  uit  vlakken,  
Sam  Windett
lijnen  en  vormen,  wat  voor  een  gelaagdheid  in  het  beeld  zorgt.  Zijn  
speels  maar  elementaire  werk  is  als  het  scheppen  van  een  nieuwe  
ruimte,  eentje  die  doet  denken  aan  een  landschap,  maar  tevens  aan  een  
meer  stedelijke  leefomgeving.  De  ruimte  van  Windett  plaatst  zich  ergens  

WAND  6
Allison  Schulnik
White  Flowers
2005,  51  x  40  cm
olie  op  canvas

tussen  natuur  en  cultuur  in,  waarbij  het  hoge  en  smalle  formaat  wordt  
ingezet  als  ingang  om  het  schilderij  te  kunnen  ‘betreden’.  

Ronald  Zuurmond  (1964)  schildert  landschappen,  portretten  en  stille-
Ronald  Zuurmond  
Reinoud  van  Vught
vens,  geïnspireerd  door  het  leven  van  alledag.  Hij  laat  zich  leiden  door  
ZT  (2x)
een  spel  met  vele  lagen  verf;;  doorgaans  dik  aanwezig  op  het  doek.  Zuur-
2018,  180  x  114  cm  (2x)
mond  zoekt  zowel  naar  evenwicht  als  tegenwicht,  door  het  aanbrengen,  
acryl,  inkt  op  papier
Marc  Mulders
Zonnebloem
1995,  24  x  18  cm
olie  op  doek

verwijderen  en  opnieuw  aanbrengen  van  de  nog  vloeibare  materie,  soms  
letterlijk  vanuit  een  tube.  Het  proces  van  afstand  betrachten  en  schilde-
ren  vordert  net  zolang  totdat  het  beeld  zich  heeft  uitgebalanceerd.    

Ina  van  Zyl  (1971)  werkt  met  opvallend  harde  contrasten.  Haar  schilde-
WAND  7
Han  Klinkhamer  
ZT
2015,  200  x  160  cm
olie  op  canvas
Marc  Mulders
Bloemenakker  met  
zonnebloemen
2018,  70  x  50  cm
olie  op  doek

rijen  tonen  realistische  details  uit  het  menselijk  bestaan,  van  grote  teen  
tot  bloemenbos  en  brede  glimlach  op  roze  mensenlippen.  Het  schilderij  
bestaat  als  ingezoomde  scene,  vaak  schurend  en  ietwat  ongemakkelijk  
van  aard.  De  figuratieve  beeldtaal  pretendeert  echter  neutraal  en  niet  
provocerend  te  zijn:  het  is  wat  het  is.  Van  Zyl  raakt  de  essentie  van  het  
leven  en  hoe  we  ons  hiertoe  verhouden,  uitgaande  van  civilisatie.  

Jorn  van  Leeuwen  (1982)  creëert  nieuwe  werelden.  Waar  hij  lange  tijd  
de  oerplant  Geranium  centraal  stelde,  is  zijn  bron  tegenwoordig  meer  uit-
gebreid.  Middels  herhaling  en  ritme  transformeert  Van  Leeuwen  chaos  tot  
serene  rust.  Voor  deze  bijzondere  gelegenheid  ontwiep  hij  een  bloeme-

WAND  8
Ronald  Zuurmond  
Een  vaas  met  bloemen
(love  painting  nr.1)
2018,  120  x  190  cm
olie  op  doek
Cristof  Yvoré
Cristof  
Untitled
2007,  75  x  104  cm
olie  op  canvas

tjesbehang  voor  enkele  van  de  wanden  die  als  windroos  in  het  midden  
van  de  ruimte  de  windrichtingen  weerspiegelen;;  Rose  des  Vents.

Reinoud  van  Vught  (1960)  stelt  het  schilderen  zelf  als  essentiële  the-
matiek  centraal,  en  vindt  zijn  aanleiding  dit  te  onderzoeken  in  elementen  
uit  de  natuur.  Het  werk  is  floraal  en  organisch  van  aard  en  wisselt  ab-
stractie  en  figuratie  af.  Waar  hij  zich  enerzijds  laat  leiden  door  het  toeval
beheerst  hij  het  beeld  anderzijds  door  momenten  van  bewuste  restrictie.  

