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Ton Hendrils en
Edith Stoel in
Galefie Kunst 2001
Van vrijdag 9 oktober tot sn met zondag 15 november
2015 is in Galerie Kunst 2il)l te Badhoevedorp een
tentoonstelling te zien met expressionistische ên sur-
realistisch aandoende schilderiien oÍ wandsculpturen
van Ton Hendriks en abstracte en expressionistische
beelden van Edith Stoel, vaak in een combinatie van
glas, brons en sto€n gemaakt.
De tentoonstelling werd op zondag 18 oktober om
18,00 uur geopend.

Ton Hendriks (1956) studeerde aan de Koninklijke
Academie voor Beeldende Kunsten te Den Haag'
AÍgestudeerd in omgevingsontwerpen, heeft hij zich
daarna gericht op tekenen en schilderen. Ton werkt op
panelen die hij zeH ontwerpt én bouwt waardoor zijn
werken monumentaal overkomen. Door de dilte van de
panelen, ongoveer 7 cm, doen ze zich voor als sculp-
turen aan de wand,. Dit driedimensionale karakter ver-
sterlÍ als het waÍe de tweedimensionale compositie. Bij
elkaar gebracht voÍmen al deze elementen een geheel
en een aangenaam evenwicht. Zo zonder 'lijst opge-
hangen tegen een witte wand, lijken sommige werken
grenzeloos. Licht en ruimte ziin belangrijke componen-
ten in zijn werk. Daamaast is zijn werk te herkennen aan
tegenstellingen als open-gesloten en hard-zacht.
In de jaren '80 wordt zijn werk expressionistisch van
aard en gebruikt hij de "mens" als hoofdthema. In de
jaren '90 verdwijnt dit thema naar de achtergrond en
wordt zijn werk abstracter. De laatste iaren komen er
ook andere materialen in zijn werk voor zoals aluminium,
perspex en takken. De panelen krijgen ook meer grillige
vormen en het medium olieverí raakt meer op de ach-
tergrond, je zou kunnen spreken van wandsculpturen'
Begrippen ruimte en licht zijn nog steeds het hooÍdthe-
ma, maar ook de meer naar binnen gerichte thematiek
speelt een steeds belangrijkere rol in zijn huidige werk,
zoals verbazing en het grensverleggend bezig zijn.



De werken van Edith Stoel (1951) ontstaan met êen
gedachte of gevoel en langzaam groeit hieruit een tast-
bare eerste vorm. Meestal is dat een schets, het begin
van een ets, schilderij oÍ beeld, bestaande uit een com-
binatie van glas, brons en steon. De wasmoddlen v(xrr
haar bronzen dieren ontstaan uit het materiaal zelÍ. het
wasmodel vormt zich als een collage uit vele aan elkaar
geplakte laagjes. Elk heeft zijn eigen uitdrukkingsvorm
waarmee zij een spel speelt en waarin zij een even-
wicht zoekt door gebruik te maken van transpaÍantie,
massiviteit en het "gedragen" worden. Glas kan echter
ook een massieve uitstraling krijgen en brons kan licht
en transparant ogên, Het zoeken naaÍ €en uitdrukking
van deze gevoelsbelevenissen en het gebruik van de
verschillende materialen boeit haar enoím. Het êne
idee schept vaak het andere. Haar bronzen beelden zijn
veelal dieren. De perÍecte anatomische vorm is niet dat-
gene waamaar zij streeft; zij zoekt in een beeld dat, wat
voor haar het prototype van die diersoort is: de kracht,
de gelatenheid, het in zichzelÍ gekeerd zijn... Í)e uitdruk-
kingsvorm is dan ook niet glad oÍ eenduidig, haar dieren
zijn gedachtenflarden van hun zijn. De glasobjecten
maakt zij samen met haar partner PeteÍ Oliive.
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