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De Salon





De Salon Sittard-Geleen organiseert eens
in de twee jaar een salon. De salon wordt
samengesteld met telkens een ander
thema en met kunstenaars die een
zekere binding hebben met Sittard-
Geleen of de streek. De tentoonstelling
‘Landschap 2.1’ is in samenwerking met
en in het museum voor hedendaagse
kunst De Domijnen te zien. 

Aan deze tentoon stelling doen 
44 kunstenaars mee. De curatoren zijn
Marjo Boesten en Arjen van Prooijen.

Beter leren kijken naar landschap en naar het landschap
in de kunst, dat doen we in deze kijkwijzer als bij een
zoektocht en een ontdekkingstocht. Deze word je
aangeboden door de Salon Sittard-Geleen. Hiermee kun
je willekeurig door de tentoonstelling ‘Landschap 2.1’
lopen. 

Vragen is winst
Je blik op landschap wordt verbreed en verdiept, maar
ook je inzicht in de kunst. Je kunt meer genieten door te
zoeken. Vinden van antwoorden op de vragen is winst
maar geen doel, soms zullen er vragen blijven en nieuwe
opkomen. Ga zelf met deze kijkwijzer aan het werk, dat
kan ook thuis zie de Doe-afdeling. Tenslotte vind je nog
het overzicht van de kunstenaars.

Veel plezier met je kijk op het landschap!

Het landschap van nu en in de toekomst

Kijk wijzer voor jong en oud

Landschap 2.1



MATTANJA COEHOORN Een nieuw venster 2020, Tule, nylondraad 330 x 240 x 120 cm



Loop rond over de tentoonstelling, blijf ergens staan en sla in deze KIJK WIJZER
een willekeurig blad open.

Je vindt zes onderdelen met vragen. Na een korte inleiding volgen de vragen
die je stimuleren om goed te kijken. Daarvoor zijn ook de afbeeldingen bedoeld.
De meesten zijn op de tentoonstelling terug te vinden. 

In het achterste deel van dit boekje is een deel met Doe-suggesties voor wie
zélf met landschap aan de slag wil gaan. Dit deel is gemakkelijk thuis te doen
zeker als je de tentoonstelling hebt gezien. Tenslotte volgt een alfabetisch
overzicht van de exposerende kunstenaars van ‘Landschap 2.1’.

Informatie/Vragen/Doe-suggesties

Landschap 2.1



MAK CAMPS  Zeegat



DOEN ZIE ACHTERIN

1    Standpunt van maker/kijker
Het standpunt is het gezichtspunt, de plaats waaruit je iets bekijkt en in beeld
brengt. Dit kan d.m.v. een panoramische blik, kikkerperspectief en
vogelperspectief, dus hoe hoog of hoe laag je staat. Het standpunt is de plaats
van waar jij als kijker denkt de beste werking te krijgen. De maker van een
kunstwerk kiest ook een standpunt om dat door zijn/haar vormgeving aan de
kijker te tonen.

Vragen

Welk standpunt/welke plek heeft volgens jou de maker ingenomen om
dit kunstwerk/landschap te maken?

Wat is er volgens jou door het gekozen standpunt niet of niet meer te zien?

Welk standpunt zou jíj hebben gekozen in dit landschap?

Is de horizon te zien, waar dan? Zo niet, waar zou je die tekenen?

Landschap 2.1



MARCEL VAN DER VLUGT  The Geyser Forest, 2002

LISANNE HOOGERWERF  

Aviothic, Future Poetry series foto 90 x 60 cm



DOEN ZIE ACHTERIN

2   Wanneer en waar
Buiten om je heen is overal landschap. Dat kan zijn natuur, platteland, stad of
industrie en nog talloze varianten. Wat je ziet is bovendien telkens anders door
het tijdstip van de dag of nacht, het seizoen en het weer. Het licht en het zicht
op het landschap verandert voortdurend. Ook door de invloed van de mens. 
Elk landschap heeft voor het oog veel bijzondere kenmerken bijvoorbeeld de
lijnen van de sloten in een polderland, de spiegeling van de lucht en de wolken
in waterpartijen. Als het donker wordt zien we minder kleuren. Als het mist
vervagen de vormen. In de verte worden de kleuren blauwer en grijzer. De
Hollandse luchten zijn beroemd door de schilders die deze afbeeldden.

•   hoe laat is het, is het dag of nacht?

•   welke plaats op aarde?

•   welk seizoen?

•   welk weer?

Vragen

Je staat voor een kunstwerk met een landschap en wat denk je..

Landschap 2.1



CASPER VERBORG  The golden teacher, olieverf op doek STEFAN PETERS  Polyptiek in virtual space 1 of 7



3   Een echt landschap?

DOEN ZIE ACHTERIN

Voordat de fotografie werd uitgevonden werden landschappen al afgebeeld, de
fotografie maakte dat allemaal veel gemakkelijker. Als je een afbeelding ziet van
een landschap dat je al kent, is het de vraag of je alles herinnert wat je afgebeeld
ziet. Je herinneringen zijn soms veel mooier dan op de afbeelding. Er zitten veel
landschappen in ons hoofd al was het maar om te weten waar je staat en waar je
heen moet. Die herinneringen kunnen vervagen en veranderen en het echte land -
schap ook. In je dromen of fantasie kun je landschappen maken die niet bestaan.

Vragen

Bij een kunstwerk kun je je afvragen: is dit wel een landschap?

Klopt dit wel met jouw idee over een landschap?

Is het een droom, een toekomstfantasie, uit het verleden of iets heel anders?

Is het kunstwerk ter plekke gemaakt of in het atelier van de kunstenaar?

Landschap 2.1



GOMMAR GILLIAMS

May afternoons 250 x 190 cm 

olieverf+acryl

LAURA VAN EIK Titel



4   Raakt het landschap je?

DOEN ZIE ACHTERIN

De natuur en het landschap zijn een inspiratiebron voor onze verbeelding. 
Behalve dat we de schoonheid ervaren, kan de natuur ons tevens
waarschuwen voor veranderingen, gevaren en verwoestingen. Dit zie je terug
in de beeldende kunst maar ook in de filmkunst, de muziek en de architectuur.
De meeste kunstenaars zijn zoekers en ze zwerven graag rond over de aarde
in alle landschappen. Overal op de wereld van China tot Europa en ver voor
onze jaartelling tot vandaag de dag worden landschappen afgebeeld. Blijkbaar
raakt het ons.

Vragen

Ga naar een kunstwerk van een landschap op de tentoonstelling dat je mooi
vindt. Kun je aangeven waarom het je raakt?

Zoek ook een landschap dat je echt niet aanspreekt. Hoe komt dat?

Landschap 2.1



CORRY ZWART  Wonderworld in pink, foto op fineart dibond EVA KRAUSE  Wiesse, olieverf op linnen



5   Een stukje landschap

DOEN ZIE ACHTERIN
Landschap 2.1

Elke kunstenaar heeft zijn eigen voorkeur, licht sommige onderdelen eruit en
laat anderen weg of vervaagt ze. Er zijn kunstenaars die van het landschap
een echte opsomming maken met allemaal stukjes. De Spaanse schilder Miro
heeft de neiging om een opsomming van allerlei objecten en vormen naast en
boven elkaar te zetten. Jij als kijker moet er maar een landschap van maken.
Door een stukje landschap nadrukkelijk te laten zien kun je soms het hele
landschap beter bevatten of zelf begrijpelijk maken. Een bloementak bij 
van Gogh laat het fruitlandschap zien èn de lente.

Vragen

Heeft de kunstenaar in dit werk een onderdeel gekozen? Waarom dìt onderdeel
denk je?

Past dat onderdeel zomaar in elk landschap?

Is in dit werk nog een ander detail dat jij extra zou laten uitkomen?



MARIELLE SOONS  

New perspektives 2016

130 x 160 cm



6   Waarmee werkt de kunstenaar?
Kunstenaarsmaterialen zijn mooi, aantrekkelijk en heel gevarieerd. 
Ga maar eens kijken in een ‘schilderswinkel’. Daar vind je veel ambachtelijke
materialen van verf, kwasten, potlood, houtskool tot schildersdoeken en
allerlei soorten papier.

Voor ruimtelijke kunstwerken zijn
weer andere materialen en
technische gereedschappen. In de
digitale kunst wordt gebruik
gemaakt van andere middelen en
vaardigheden. De eerste
kunstwerken die wij kennen
werden gemaakt met natuurlijke
materialen zoals steen en hout of
met krijt en houtskool. Later
kwamen verfsoorten en  >>

DOEN ZIE ACHTERIN

FIENKE TEEKEN Zwart-wit tekening met inkt
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ARNO SIJBEN serie 'Unruffled' potlood op papier



kwasten en nu digitale pennen. Het gebruik van de materialen moet je leren 
en daarvoor zijn de opleidingen en telt de ervaring. Kunstenaars zijn bij uitstek
mensen die ook experimenteren met het materiaal. Daardoor herken je niet
altijd welk en hoe het materiaal is gebruikt. Misschien ben je zelf handig of
teken of schilder je graag dan weet je uit ervaring dat niet alleen het materiaal
maar ook de vaardigheid en methode van groot belang is. In boeken maar nu
vooral via Youtube zijn talloze instructies te vinden en heeft iedereen kans om
zelf op ontdekkingstocht te gaan.

Vragen

Je staat voor een kunstwerk en vraagt je af: waarmee is dit gemaakt..

DOEN ZIE ACHTERIN

•   is het met verf (olieverf, acryl of
aquarel) geschilderd? 

•   is het met potlood, inkt, krijt
gemaakt, of is het wellicht gedrukt?

•   is het met papier, hout, metaal,
kunststof gemaakt?

•   Herken je het ‘handschrift’ van de
kunstenaar, is het verfijnd
planmatig of meer impulsief?

Landschap 2.1



Vijf suggesties om aan de slag te gaan

Maak je eigen landschap
Zelf een landschap tekenen, schilderen is een uitdaging die kan hier beginnen.
De volgende opdrachten kunnen in het museum én thuis uitgewerkt worden.

In de open lucht zitten of staan en daar naar de werkelijkheid werken is
uitdagend en ook lastig. Als er een regenbui komt, een windvlaag of de
temperatuur is boven dertig graden is buiten werken niet makkelijk. Met een
paar foto’s of vanuit het raam kijkend naar het landschap kun je vooruit. 
Je hebt niet veel ervaring nodig om te beginnen. Pak een potlood en ga
tekenen in deze kijkwijzer of thuis op een eigen tekenvel. Starten maar!

De vijf suggesties

•   Nadoen: Oefening baart kunst
•   Begin met een detail
•   Panorama
     

•   Tekenen en uitvlakken*
•   Net even anders*

*   Voor het geval je de smaak te pakken krijgt zijn voor thuis – waar je meer
tijd en eigen materialen tot je beschikking hebt – de laatste twee opdrachten
toegevoegd.

Manieren van arceren

Vlakken kun je donkerder

maken door lijnen dichter

bij elkaar te zetten of

kruislings over elkaar te

tekenen



Landschap 2.1 KARIN BOS Powerhouse, olieverf op canvas



1  Nadoen: Oefening baart kunst
In de tentoonstelling ‘Landschap 2.1’ vind je veel voorbeelden van landschappen
maar ook in een kunstboek of op internet. Zoek bijv. naar schilders van de Haagse
school of naar van Gogh, er zijn talloze afbeeldingen te vinden. Vroeger maakten
schilders vaak tekeningen en schilderijen van bekende meesters na, ze
kopieerden om te oefenen. Heel soms zie je iemand in een museum nog wel zoiets
doen. Nadoen mag en is ook leuk om te oefenen en uit te proberen.

Opdracht

Maak een schets van wat je ziet. Kies een landschap uit de tentoonstelling of
zoek thuis een afbeelding die je niet te moeilijk lijkt. Zoek naar enkele
hoofdlijnen en hoofdvormen. Die teken je eerst na. Daarna komen de tinten in
lichte en donkere vlakken. Kleur die in met de platte kant van de potloodpunt.
Oefen met het potlood door zachter en harder te drukken zodat het licht en
donker uitkomt. Verlies je niet in details want het gaat om een schets, het is als
een herinnering van wat je hebt gezien. Het wordt wellicht anders dan het
origineel maar het zal je verrassen dat je ervan leert ontdekken.

Gebruik een of meer potloden met verschillende hardheden (HB en 3 of 4B)
en het werkblad in de KIJK WIJZER of een tekenvel. Hoofdlijnen en tinten

GUUSJE VAN NOORDEN

Colzad, olieverf op linnen



Landschap 2.1 / tekenblad



2  Begin met een detail
Een landschap bestaat uit een veelheid van details. Bijvoorbeeld een bloem, blad,
tak, hek, boom, wolk, vogel, hut of een huis, een steen, padden stoel of een kerk.
Ze maken nog geen landschap maar zijn een uitgangspunt ervoor. Dat onderdelen
een eigen plaats innemen in het landschap gaan we in schetsen onderzoeken.

Opdracht

Gebruik gewoon potlood (HB) en zacht potlood (3 of 4B), een gum en lineaal. 

Je ziet iets bijzonders in het landschap wat je wilt tekenen. Werk dat onderdeel
uit op een tekenblad. Let op de plek waar je dit neerzet en op de grootte.
Onderaan lijkt namelijk dichtbij, bovenaan ver weg en in het midden is er
tussen in. Als je iets groot tekent lijkt het dichtbij. Met een getekend kader op je
werkblad weet je beter tot waar jouw tekening loopt. Jij bepaalt waar je tekening
ophoudt. Begin met een HB potlood daarna ga je met het zachte potlood de
donkere delen verder uitwerken met streepjes en veegjes. Wil je de rest van het
landschap ook laten zien teken dan bijvoorbeeld de horizon, een weg, een wolk
o.i.d. Wat verder weg staat is kleiner en lichter van toon. Probeer hetzelfde in
een nieuwe tekening maar met een ander detail van het landschap.

LAURA VAN EIK 

Detail van ‘Resurrection

(Tree) nr 7’, houtskool

Detail / detail in landschap
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3  Panorama
Panorama tekenen bestaat uit lijnen van de horizon en van de wegen volgen.
Ook de kleuren of tonen helpen mee. Onderaan, dichtbij kunnen ze meer
contrastrijk zijn, achterin afgezwakt. In een panorama kijk je in een doorlopend
verhaal van links naar rechts of terug. Een immens voorbeeld daarvan is
Panorama Mesdag in Scheveningen.

Opdracht

Kies voor één breed papier of een paar vellen naast elkaar als ondergrond. 
Een panorama wordt spannend als je bijvoorbeeld van links naar rechts in drie
of vier delen aansluitende tekeningen maakt. Elke tekening wordt pas gemaakt
als de vorige er goed uitziet. Na de eerste teken je de tweede ernaast en je
zorgt dat de horizontale lijnen doorlopen in de volgende. Je werkt steeds met
dezelfde materialen maar laat het landschap groeien van kader naar kader tot
een panoramisch landschap verschijnt. Kleine verschillen in tint en kleur
kunnen soms juist verrassend werken. Maak van onderstaande afbeelding een
panoramatekening naar eigen inzicht door links en rechts iets toe te voegen. In
de afbeelding in het midden kan ook.

Gebruik materiaal naar eigen keuze, het kan teken- of schildermateriaal zijn.

STELLA BURGGRAAF 

Landschap in blauw en

groen, olieverf op canvas

‘Laat het

landschap

groeien’
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4  Tekenen en uitvlakken

Gebruik tekenpapier, zachte potloden (4B, 5B of 6B), een staafje
houtskool en (kneed)gum.

Iets nadoen geeft houvast, iets zelf verzinnen is verrassender en uitdagender. 
Er zit vast en zeker een landschap in je hoofd al weet je niet precies welk
landschap dat is. Haal het eruit door te beginnen zonder teveel te plannen.  
Een blanco vel is de uitdaging om zoekend te tekenen.

Opdracht

Durf je fantasie te volgen. Stel dat je ergens buiten bent in je droom. Leg een
flink stuk papier voor je klaar, neem je zachte potlood, kijk waar je gaat
beginnen. Doe nu je ogen dicht en ga tekenen. Eerst de horizontale lijnen,
daarna steeds meer lijnen. Doe even je ogen open en ga door met houtskool.
Veeg daarna met de zijkant van je hand veel weg zodat er alleen vage lijnen en
vlakken overblijven. Teken opnieuw de donkere tinten maar zonder duidelijke
lijnen met je ogen dicht. In een volgend experiment kun je het tekenvel
helemaal donker maken met dezelfde mate rialen en daarna met gum zo
bewerken dat uit de vage vormen een landschap uit het grijs-zwart
tevoorschijn komt (zie onderstaand voorbeeld).

‘Zoekend 

tekenen 

is

traditionele

werkwijze 

loslaten’



Landschap 2.1 Voorbeeld: houtskooltekening 

bewerkt met kneedgum



5  Net even anders
Bij deze opdracht gebruiken we iets meer teken- of schildermateriaal om te
ervaren wat het materiaal betekent. In tegenstellingen komen verschillen beter
uit. Een combinatie van lijnmateriaal – bijvoorbeeld een pen of viltstift of potlood –
met verf of krijt is verrassend. Let op dat sommige materialen zoals pastelkrijt,
inkt en viltstift bijna geen natte verf eroverheen verdragen.

Opdracht

Maak een tekening of schilderij van een landschap dat je heel licht schetst met
heel eenvoudige hoofdvormen die je gemakkelijk weg kunt gummen. Kies een
schilder- of inktmateriaal om brede vlakken op te zetten. Kleuren mogen in
elkaar overlopen en de schetslijnen zijn bedoeld als richtlijn niet als grens om
tussen de lijntjes te blijven. Na het schilderen van de vlakken die droog moeten
zijn ga je met een tekenmateriaal in lijnen verder. Het mag een ‘vol’ landschap
worden met veel kleurmateriaal dus met lagen zodat het diepte krijgt.

Gebruik twee soorten materialen, potlood en gum. Neem papier dat ook
natte verf verdraagt, bijvoorbeeld aquarelpapier. Over acrylverf die opgedroogd
is kun je met veel materialen heen werken.

BRIGITTA SANTEGOEDS

Upside-down, olieverf en

acryl op doek

Reacties / foto’s van

resultaten kun je mailen naar:

info@salonsittard-geleen.nl

Veel plezier!



Landschap 2.1
HARRY VAN DER AART  Hidden Landscape 1 



Overzicht kunstenaars/kunstwerken
Wil je meer weten over het werk van deze kunstenaars ga naar de website: www.salonsittard-geleen.nl

Harry van der Aart Sara Bachour Morena Bamberger Kristel ter Beek

Marianne van der Bolt Karin Bos Riet Brouwer Stella Burggraaf



Mak Camps Mattanja Coehoorn Ri-Jeanne Cuppens Laura van Eik

Titia Eggen Francy Finken Gommaar Gilliams Emile Hermans

Lisanne Hoogerwerf Tanya Janssen Brecht Koelman Eva Krause



Nieke Lemmens Ted van Meijel Guusje van Noorden Stefan Peters

Josha Potgiesser David Roosenberg Brigitta Santegoeds Ubaldo Sichi

Arno Sijben Hans Silvius Marielle Soons Anne-marie van Sprang



Urban Stark Fienke Teeken Margriet Thissen Casper Verborg

Ebba Vispad Marcel van der Vlugt Yvette de Vries Natascha Waeyen

Marcel Willems Nico Yerna Gladys Zeevaarders en Sophie Johns Corry Zwart



MET DANK AAN

De 44 kunstenaars uit 

Sittard-Geleen en omgeving die

hun werk hebben ingestuurd

voor deze Salon.

COLOFON

Idee en samenstelling: 

Ingrid Krijgsman

Peter van Deursen

Wim Hassing

Grafisch ontwerp:  Piet Rats

Logo:  Reclamebureau Magenta

Salon Sittard-Geleen
Museum Hedendaagse Kunst 

De Domijnen 

Ligne 5, Sittard

salonsittard-geleen.nl

De Salon wordt mede mogelijk gemaakt door: Hedendaagse
Kunst


