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Tien exposities met werk van jonge kunstenaars

Kunstschouw zit vol kansen
voor aanstormend talent
Jonge kunstenaars komen verrassend uit de hoek met hun tentoonstellingen op de Kunstschouw. Onder meer met
een gouden koeienhart, het stilleven van een tosti en Rembandt-achtige foto’s van bouwvallen.

䊱 Nica

Odinot (18) is de jongste kunstenaar
die werk exposeert tijdens de Kunstschouw.
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Elodie Kint
Renesse

H

et kunstwerk van de
allerjongste deelneemster staat prominent
in het portaal van de
Jacobuskerk in Renesse. Nica Odinot (18) uit Zierikzee is
hartstikke trots op haar Sacré Coeur.
Ze maakte het gouden hart als eindproject voor het vak beeldende
kunst op het Pontes Pieter Zeeman.
„We moesten iets maken met het
thema ‘kathedralen’. De Sacré
Coeur is een kerk en het betekent

Duitse gast
schenkt
kunstwerk
aan kerk
BURGH-HAAMSTEDE. Een Duit-

se gast heeft twee religieuze kunstwerken geschonken aan de Onze
Lieve Vrouwe op Zee kerk in
Burgh-Haamstede. Deze zijn gisteren ingezegend tijdens een bijzondere viering.
De Duitser komt al jaren in de
rooms-katholieke kerk en wilde laten zien dat hij de kerk een warm
hart toedraagt. Hij heeft een bronzen mensenkruis geschonken en
een glas-in-loodraam waarin Maria op zee wordt uitgebeeld. De
werken zijn gemaakt door Jan en
Veroni Rens van Galerie ZeeuwArt in Renesse. De man wil zich
niet bekend maken aan de pers en
was daarom gisteren ook niet aanwezig tijdens de viering.

䊱 Jorn

Bunk (26) maakt kunstwerken van da- 䊱 Anne Nobels (22) haar foto’s van vervallen
ta. Stilleven van een Tosti is gebaseerd op ter- gebouwen worden door bezoekers vergelemen die 1 miljoen mensen online invoerden.
ken met werken van Rembrandt van Rijn.

letterlijk ‘heilig hart’. Dat heb ik in
beeld gebracht”, licht ze toe. Ze
heeft van een echt koeienhart een
gipsen variant gemaakt, dat pronkt
op een blok hout in de vorm van
een kruiskerk met daarboven een
lichtgevend aureool. De kunstcommissie selecteerde Odinots werk
om het deze week tentoon te stellen. „Dat had ik nooit verwacht”,
zegt ze. „Maar ik vind het wel heel
gaaf dat het hier nu staat.”
Er zijn weinig kunstwerken met
elkaar te vergelijken, maar die van
Jorn Bunk (26) uit Nijmegen zijn
wel erg afwijkend. In Grand Hotel

Ik hoop dat er
iemand langs
loopt die dit
belachelijk vindt
---Jorn Bunk, Stilleven van een Tosti

Ter Duin in Burgh-Haamstede
hangt onder meer zijn pronkstuk
Stilleven van een Tosti. Het is een
woordweb in de vorm van een tosti, gebaseerd op de termen die één
miljoen mensen hebben ingevoerd
op de website www.tostiszijnnetmensen.nl.
„Ik heb al die gegevens gebruikt
om dit te maken. Hoe groter de
naam of term, hoe meer mensen
dat hebben ingevuld”, legt hij uit.
„Ik vind het mooi om gegevens zo
te visualiseren.” Of het echt kunst
is? „Ik vind van wel. En anders was
ik vast ook niet geselecteerd om

hier te staan. Maar ik hoop stiekem
wel dat er mensen langskomen die
dit belachelijk vinden. Dat vind ik
ook weer interessant.”
Even verderop exposeert Anne
Nobels (22) uit Vogelwaarde zes van
haar foto’s in Mira’s glasatelier. Nog
voor de Kunstschouw is begonnen
heeft ze al een exemplaar verkocht
en op de eerste ochtend hebben al
meerdere geïnteresseerden haar visitekaartje meegenomen. Niet zo gek
dat de jonge fotografe staat te stralen. In de foto’s komt haar fascinatie voor verlaten gebouwen duidelijk naar voren. „Als ik zo’n gebouw
zie, wil ik altijd weten wat zich binnen afspeelt. Ik vind het mooi om
die schoonheid vast te leggen”, vertelt ze. „Vaak ga ik eerst eens kijken
en kom ik terug op een tijdstip dat
het licht precies mooi binnenvalt.”
Bezoekers vergelijken haar werken
daarom regelmatig met de schilderstijl van Rembrandt van Rijn. „Dat
is een heel groot compliment”,
vindt ze.
Alle deelnemers onder de leeftijd van 40 jaar, maken automatisch kans op de Kunstschouw
Award, een aanmoedigingsprijs
voor aanstormend talent. De winnaar krijgt naast een geldbedrag
ook een bronzen beeld, gemaakt
door Marian van Puyvelde. Dit
jaar komen tien exposities in aanmerking voor de prijs. Een jury bezoekt donderdag de werken van alle jonge kunstenaars om deze te beoordelen. Tijdens het afsluitende
Kunstmaal zaterdag wordt bekend
gemaakt wie er met de award naar
huis gaat.

15 volle afvalzakken
na opruimactie
Elodie Kint
Serooskerke

Acht vrijwilligers zijn zaterdagochtend komen opdagen tijdens de opruimactie bij de
Schelphoek. Ondanks het druilerige weer en het beperkte aantal helpers, was de actie volgens Ada Schreuers van het Natuur en Milieu Educatiecentrum (NME) toch een succes.
„We hebben vijftien volle vuilniszakken bij elkaar geraapt
met zijn allen”, zegt ze.
Zes volwassenen en twee kinderen gingen met prikkers aan
de haal aan het einde van de
Hoosjesweg in Serooskerke. In
eerste instantie was het de bedoeling dat ze van de Schelphoek richting Plan Tureluur
zouden werken, maar NME
had de tip gekregen dat er in de

hoek bij de Hoosjesweg erg
veel afval lag. En inderdaad,
concludeerden Schreuers en de
andere vrijwilligers zaterdagmorgen. „Er lag van alles. Van
vuurwerkresten, tot aanstekers,
dopjes en felgekleurd visdraad
dat helemaal in het zeewier verwikkeld zat. Ik denk dat alle
rommel er al lang lag.”
NME organiseert meerdere
keren per jaar opruimacties. Locaties kiezen ze zelf, of - zoals
zaterdag - op basis van tips.
„We zouden het nog mooier
vinden als mensen zelf een actie op touw zetten als ze bij
hen in de buurt een vieze plek
zien”, zegt ze. „In je eentje is er
geen beginnen aan, maar met
zijn allen is het zo gedaan.”
Waarschijnlijk zal er in september opnieuw een opruimactie
plaatsvinden bij de Schelphoek.

De meest complete gids voor de tourliefhebber
• Alles wat je nog niet wist over de Mont Ventoux
• Alle favorieten, alle ploegen, alle etappes in detail
• Kans op vele prijzen!
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Zaterdag in de winkel!
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