
Structuren 

Expositie 16-03 – 27-04-2014 

 
Lisette Koren – schilderijen, papier kunst en linoleumsnedes  
Haar werk daagt uit tot béter kijken. Een plaatje is niet enkel een plaatje. Als je beter kijkt, en dan 

nog eens kijkt, zie je telkens iets anders. Dat je ontdekt dat onder de oppervlakte meer te zien is.  

Dat is wat zij bij de kijker wil bereiken. Zij vind het belangrijk dat haar beelden prettig zijn om 

naar te kijken. 

Herkenbare structuren zijn veelal het uitgangspunt waarmee zij aan de slag gaat. Door verschillende 

lagen verf op doek of papier te gebruiken, worden de structuren zo bewerkt dat er nieuwe beelden 

ontstaan. Hierdoor is haar werk voortdurend in beweging en blijf zij zichzelf ontwikkelen. Wat 

altijd terugkeert in haar werk zijn patronen, de herhaling van lijnen en vormen.  

Zij balanceert tussen figuratieve en abstracte beelden. In de loop van de tijd is zij  

zich gaan toeleggen op het werken met papier, in alle vormen en maten, en op linoleumsnedes.  

Zij werkt graag en veel met uiteenlopende vormen van papier. Door het bewerken ervan speelt zij 

met de suggestie van een ander materiaal. Voor zowel het schilderwerk als het papier gebruikt zij 

verschillende lagen, constrasterende kleuren en verschillende perspectieven. De werkstukken zijn 

verschillend van formaat, zowel klein als groot, maar altijd intensief en gedetailleerd. 

Na haar lerarenopleiding (textiele werkvormen en tekenen/schilderen) is Lisette Koren in 1986 

afgestudeerd in Modevormgeving aan de HKU. www.lisettekoren.nl 

 

Martine Kramer – houten en bronzen beelden 
Kunst is voor Martine Kramer een taal. Geen gesproken taal maar een taal die gevoeld wordt.  

Met kunst kan een kunstenaar zijn of haar emoties uitdrukken. Tegelijkertijd moet kunst emoties 

of herinneringen losmaken bij de toeschouwer, dat is de doelstelling van het werk van Martine. 

Zij laat zich inspireren door landschappen, door de patronen en lijnen in die landschappen. Veel van 

de invloeden zijn afkomstig uit de noordelijke landen van Europa, Schotland, Noorwegen en Ijsland 

Haar beelden zijn opgebouwd uit hout of brons met meestal een patroon of lijn in een grotere vorm 

zodat er een nieuw landschap ontstaat. 

Volgens Martine schuilt er veel emotie en kracht in landschappen, zij huisvesten herinneringen aan 

een bepaalde gebeurtenis, plaats of reis. 

De keuze voor houten en bronzen beeldhouwwerken ligt voor haar in het feit dat hout warm is en 

leeft. Brons geeft een nieuwe dimensie en kan teruggeplaatst worden in het landschap in de natuur.. 

Martine maakt vrij kleine beelden, die echter wel veel ruimte nodig hebben om te spreken. Zij heeft 

de HKU autonoom beeldhouwen gedaan en afgestudeerd in 1989. www.martinekramer.eu  

 

Feestelijke opening van deze expositie, zondag 16 maart vanaf 15.00 uur.  
De kunstenaars zullen aanwezig zijn. U komt toch ook? 

 

Galerie Jenne Renes 
Ruimte voor hedendaagse kunst met de nadruk op abstract. www.galeriejennerenes.nl      

 


