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Een tentoonstelling met werEen tentoonstelling met werken die aanspreken omdat 
ze grafische kracht bezitten, maar ook materieel verlei-
delijk en poëtisch gelaagd zijn met hints van figuratie. 
Het gaat om kunstenaars die werk maken dat helder en 
uitgesproken is, maar niet simpel leesbaar. Welke con-
notaties bezitten deze schilderijen en sculpturen, wat 
evoceren ze en wat zit er tussen de tekens?

Gabrielė Adomaitytė (LT, 1994) studeerde aan de-
kunstacademie in Vilnius, Litouwen, en had daarna een 
werkperiode bij De Ateliers in Amsterdam (2017-2019). 
Ze schildert naar foto's, fotokopieën en vele andere 
vormen van drukwerk. Allerlei bronnen worden ge-
bruikt, van oude catalogi van Baltische sieraden tot 
glossy modeadvertenties en van wetenschappelijke dia
grammen tot medische nano-foto's. Adomaitytė zet dit 
om in de trage, analoge wereld van de schilderkunst. 
Met haar handmatig geschilderde werken reflecteert ze 
op de multi-dimensionaliteit van verhalen, werkelijkhe-
den en verschillende soorten symbolen.

Jan Goossen (NL, 1937-2005) is geïnteresseerd in de 
abstracte (beeldhouw)kunst vanwege de mogelijkheid 
om het zijn eigen inhoud te geven: "Ik doel niet op in-
terpretatie. Ik ben geïnteresseerd in de ingesloten 
thema’s en concepten (in tegenstelling tot persoonlijke 
associaties…sentimentaliteit). Inhoud ontstaat door de 
relaties die ontstaan in beeld of architectuur. Mijn beel-
den tekenen in de ruimte, ze omschrijven de ruimte. 
Het geheel is praktisch altijd een tekenachtig beeld 
(tekenachtig gedacht in tegenstelling tot een door de 
tastzin uitnodigend ‘schilderachtig’ beeld)", aldus Goos-
sen, voormalig docent aan het Mollerinstituut in Til-
burg. Hij overleed in 2005. 

Gabrielė Adomaitytė 
v.l.n.r.
- Untitled (Glass 
  Samples) 
- Untitled (Studio Wall) 
- Biological Matter 
2018, 190 x 150 cm2018, 190 x 150 cm
olie op doek (3x)

Gabrielė Adomaitytė 
IUD
2018
190 x 150 cm
olie op doek
[barruimte]

Jan Goossen
Casa de los Pensa-
mientos Encarcelados
1991
gepolychromeerd hout

Jan Goossen
Zonder titel (idee
voor een fontein)
1992
150 x 40 x 40 cm
gepolychromeerd 
lindehout lindehout 

Jan Goossen
Zonder titel
1968
26 x 36 x 20 cm
gepolychromeerd
metaal
[barruimte][barruimte]



Bart Vandevijvere (BE, 1961) schildert als een com-
ponist en componeert als een schilder. Een van zijn 
grote muzikale voorbeelden is Morton Feldman. Net 
als de componist buit Vandevijvere ‘ongelukken’ en 
toeval uit. Hij verwoordt dit zelf: "Abstract werk 
maken is handelen zonder de concreet waarneembare 
werkelijkheid als voorbeeld. Het is vormelijk denken 
en handelen, maar een handelen, maar evenzeer denken in abstracties, in 
metaforen. Het is interpreteren en omzetten van tallo-
ze gewaarwordingen, die wel degelijk ook voortsprui-
ten uit een realiteit. Een omgezette realiteit. Het hoeft 
echter niets ‘voor te stellen’, het moet vooral zijn. Het 
maakproces is een denkend doen. Doende denken. 
Doen denken."

Peter Geerts (NL, 1957) maakt werk waarbij het 
gaat om de waarneming van de werkelijkheid en de 
schilderkunstige verbeelding daarvan. Hij streeft in 
zijn abstracte schilderijen een synthese na tussen het 
concrete en expressieve element. Geerts zoekt naar 
de juiste balans tussen emotionele schildergebaren en 
rationele constructieve elementen, de laatste tijd vaak 
in monochrome kleuren. in monochrome kleuren. Zodoende streeft hij te 
komen tot een zuivere schilderkunst. Zijn werken ont-
staan in een verscheidenheid van benaderingswijzen: 
er is een uitgangspunt, maar het werk groeit al wik-
kende en wegende gedurende het schilderproces zelf.

Iris Bouwmeester (NL, 1969) maakt sculpturen en 
tijdelijke installaties. Ze gebruikt daarbij allerlei mate-
rialen. Meestal zijn Bouwmeester’s werken gerelateerd 
aan immateriële verschijnselen, zoals licht of ruimte. 
De werken tonen holtes en gaten en zien er licht en 
toevallig uit, alsof ze alsnog een andere vorm kunnen 
aannemen. Net als bij geologische processen ontstaat 
BouwmeesteBouwmeester’s werk in een samenspel van ordening 
en chaos. Ze verkiest niet het een boven het ander 
maar verkent de verschillende mogelijkheden en laat 
die tegelijkertijd aanwezig zijn in één object.

Ton Slits' (NL, 1955) oeuvre bestaat uit ruimtelijk 
werk, schilderijen en collages. De vormentaal die hij 
gebruikt past in dit hypervisuele tijdperk van compu-
terspelletjes en pictogrammen. Slits’ strakke, ogen-
schijnlijk formele structuren verbergen allerlei symbo-
len en dubbele betekenissen die niet voor iedereen 
hetzelfde betekenen. Wat is de diepere betekenis 
achter de uiterlijke verschijningsvorm van het werk? 
Enig houvast wordt geboden, maar tegelijkertijd wordt 
de kijker op een dwaalspoor gezet. In PARK laat hij 
een enorm werk van handmatig gesneden papier zien 
dat speciaal voor deze tentoonstelling is gerealiseerd.

Peter Geerts
- Untitled 
2020, 120 x 100 cm
- FUGA 
2020, 190 x 120 cm
- Schaduwschilderij III- Schaduwschilderij III 
2020, 80 x 70 cm
olie op doek (3x)

Bart Vandevijvere
- Compass Point 
(Flipped)
2018, 60 x 50 cm
acryl op canvas 
- A3-paintings Set
2020, 100 x 80 cm2020, 100 x 80 cm
acryl op canvas 

Bart Vandevijvere
- From City to Forest
2019, 125 x 82 cm
acryl op canvas 
- FFW Painting
2019, 80 x 100 cm
acryl op caacryl op canvas 

Peter Geerts
Untitled
2019, 60 x 70 cm
olie op doek 

 

Iris Bouwmeester
Green Crater
2018
acrylhars, olieverf

 

Iris Bouwmeester
Red
2019, 90 x 80 x 60 cm
acrylhars, olieverf

Ton Slits
Wishful Thinking vol. 3
(Again and Again)
2020, 600 x 900 cm
handgesneden papier, 
acrylverf en garen



Thomas Trum (NL, 1989) is op de basisschool al 
bezig met graffiti. Hij wil niet leren uit boeken maar 
door dingen zelf te maken. Trum’s manier van werken 
is vaak gebaseerd op trial-and-error: het resultaat van 
zijn handelen is nooit vooraf bepaald, en enthousias-
me en snelheid blijven onderdeel van het eindresul-
taat. Met het atelier als experimenteerplek onderzoekt 
Trum onconventionele manieren om te schilderen op 
papier, canvas of muren. Zo gebruikt hij bijvoorbeeld 
metersgrote viltstiften, een machine voor het marke-
ren van wegen en borstels die aan een boor zijn be-
vestigd. In PARK laat Trum twee recente monochrome 
doeken zien van enorm formaat.

Riëtte Wanders (NL, 1966) beperkt zich tot één 
medium - tekenen - en hanteert daarbinnen een 
aantal regels: een tekening moet altijd abstract zijn, 
op zijn best vaag verwijzend naar herkenbare werke-
lijkheden (de tanden van een zaag, ingewanden, typo-
grafie), een tekening moet ook vlak zijn (dwz. mag 
geen diepte simuleren) en er mogen geen kleuren 
worden toegepast behalve zwart, wit en grijs. Onlangs 
heeft Wanders haar tekenpraktijk uitgebreid met tex-
tielwerken. In deze werken speelt zij met materialiteit, 
gelaagdheid en transparantie, op een manier die net 
zo organisch lijkt als de wormachtige vormen die we 
veel aantreffen.

Kristina Sedlerova-Villanen (FI, 1987) studeerde 
van 2018 tot 2019 aan de Jan van Eyck Academie in 
Maastricht. Ze werkt met geologische sedimenten, 
door de mens gemaakte en slecht afbreekbare mate-
rie en met 'taalafzettingen'. Het beeld dat Sedlerova-
Villanen in PARK toont is gemaakt van mergelsteen uit 
de omgeving van Maastricht. Een zachte, sedimentaire 
kalksteen die miljoenen jaren oud is en eraan doet 
herinneren dat de hele regio rond Maastricht ooit 
onder zeeniveau lag. Het zijn twee nullen, 'objecten 
van afwezigheid', tijd is weer nul. Het werk kan ook 
gerelateerd worden aan het lichaam. De naden tussen 
de stenen zijn gevuld met suide stenen zijn gevuld met suikerwater, als een vorm 
van genezing.

Riëtte Wanders
- Untitled
2020, 50 x 40 cm
acryl, garen en mus-
kietennet op canvas
- Untitled
2021, 150 x 100 cm2021, 150 x 100 cm
acryl, garen en mus-
kietennet op wol
- NOW WAS NOW WAS, 
2019, 240 x 120 cm
acryl, houtskool en si-
berisch krijt op papier
- Untitled - Untitled 
2020, 70 x 80 cm 
acryl, garen en mus-
kietennet op katoen

Thomas Trum
Two orange lines 12
2020
260 x 390 x 3,5 cm
acryl en glycerine op 
linnen
 

Thomas Trum
Two purple lines 13
2020
240 x 370 x 3,5 cm
acryl en glycerine op 
linnen

Kristina Sedlerova-
Villanen
Flesh copy (2zero 
essence)
2021, 180 x 110 cm
mergelsteen, suiker, 
kketting

 


