
       

 

 
 

Cultuuragenda Parc Imstenrade, 14e jaargang, nr. 96, januari-februari 2021  

 

Geachte bewoners,  

 

De afgelopen weken hebben twee kunstenaars de nieuwe tentoonstellingen ingericht; op de 

eerste etage Bosanemoon hangen de werken van Sandra Hendrix en op de begane grond 

de doeken van Sonja Schaaf. Beide hebben een voorkeur voor sprekende, blije kleuren; een 

oppepper voor het gemoed.  

In deze agenda leest u ook een stukje over David Hockney, kleurenvirtuoos bij uitstek. Van 

hem is bekend dat hij synesthesie heeft, een eigenschap waarbij men muziek of woorden 

als kleuren kan zien en proeven. Zijn uitspraak: “Do remember they can’t cancel the spring” 

– onthoud dat de lente niet geannuleerd kan worden, is over de wereld gegaan.  

 

Samen met u kijk ik uit naar de lente, een eerste aanzet naar andere tijden.  

 

Met een vriendelijke groet,  

Liesbeth Bijlmakers 

 

Exposities januari – februari - maart 2021 

 

Sonja Schaaf, doeken, begane grond Bosanemoon 

 

“Mijn naam is Sonja Schaaf. De interesse in de 

schilderkunst is in mijn jonge jaren door mijn 

vader al aangewakkerd. Hij schilderde zelf ook 

heel verdienstelijk, getuige de vele schilderijen 

van hem die in particulier bezit zijn.  

Zelf heb ik 8 jaar les aan de Vrije Academie 

gehad waarbij ik mij in verschillende 

schilderstijlen heb proberen te bekwamen. Ik 

hoor vaak dat mijn schilderijen kleurrijk en 

divers zijn. Mijn motto is een Chinees 

spreekwoord: "Een schilderij zegt meer dan 

1000 woorden", tenslotte vertelt het aan 

iedereen een ander verhaal.  

Ik ben dan ook heel benieuwd naar wat deze 

expositie bij de kijker teweegbrengt”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sandra Hendrix, doeken, 1e etage en vitrines Bosanemoon 

 

Sandra Hendrix stelt zich graag aan u voor: 

“Mijn naam is Sandra Hendrix en ik ben geboren op 

deze plek in 1974 toen het nog de 

vroedvrouwenschool was. Voor mij is dit  een 

bijzondere plek omdat ik mijn schilderijen mag 

laten zien waar ik ter wereld kwam. Van kinds af 

aan ben ik veel bezig met tekenen en schilderen. 

Mijn vader was een inspiratie voor mij. Hij bracht 

de passie met liefde over. 

 

De laatste jaren ben ik 

zeer intensief bezig met 

tekenen en schilderen. Ik 

werk vanuit innerlijke 

beleving en zoek en 

onderzoek vrijheid 

binnen mogelijkheden. 

Ik werk graag expressief 

en kleurrijk maar teken 

ook graag met 

houtskool. Realistisch werk maak ik ook zoals portretten.  

 

Ik heb o.a. les gevolgd  aan de kunstacademie Maasmechelen en VAZOM, maar ben toch 

overwegend autodidact. Ik heb al verschillende malen mogen exposeren en daarnaast 

probeer ik mensen enthousiast te maken voor creëren op papier en doek.  

Ik ben dankbaar dat ik mijn werk mag laten zien bij Parc imstenrade. Een super sfeervolle 

ambiance en ook nog mijn geboorteplek”. 

 

Veerkracht en troost in de kunsten  

 

David Hockney, Bradford 1937 -  

 

Eind maart vorig jaar toen de 

coronapandemie voor de eerste keer 

de wereld op slot dwong, stuurde de 

beroemde Britse kunstenaar David 

Hockney, 83 jaar, vanuit zijn atelier 

een getekende ansicht de wereld in.  

 

Zijn kleurrijke op de iPad gemaakte 

tekening van een bosje ontluikende 

narcissen deelde hij wereldwijd 

vergezeld van een boodschap: “Do 

remember they cant’t cancel the 

spring” – onthoud dat de lente niet 

geannuleerd kan worden.  

Met zijn bosje narcissen raakte 

Hockney vorig jaar een snaar: het werd als teken van hoop wereldwijd onnoemelijk vaak 

gedeeld via sociale media en gedrukte pers.  

 

En in november jl., toen grote delen van Europa voor de tweede keer in lockdown gingen, 

deelde Hockney opnieuw twee iPad-tekeningen met een positieve boodschap, dit keer van 

een boom die zijn bladeren verliest, en een wilg aan een vijver: “Remember, they can’t 

cancel the autumn either”- onthoud, ook de herfst kan niet geannuleerd worden. De wereld 

gaat op slot, maar de jaargetijden hou je niet tegen.  

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 
 

Met niet aflatende energie en toewijding heeft hij in 2020 zo’n 120 doeken gemaakt met als 

thema de constante vernieuwing van de ons omringende wonderbaarlijke natuur. Deze zijn 

vanaf 27 maart - 22 augustus 2021 te zien bij de Royal Academy of Art, Londen.  

 

 

David Hockney RA studeerde van 1953 tot 

1957 aan de Bradford School of Art, waar hij 

begon als een schilder die doeken maakte met 

een anekdotisch karakter. In 1964 vestigde hij 

zich in Californië waar hij een meer realistische 

schilderwijze ontwikkelde. Veelvoorkomende 

thema's in zijn werk zijn zwembaden, 

portretten en landschappen. Een van zijn 

bekendste werken is het doek A Bigger Splash 

(1967) (te zien in Tate Britain, Londen), 

waarop een zwembad te zien is. 

Enkele jaren later begon hij foto's in zijn 

schilderijen te verwerken, een begin van 

talrijke collages bestaande uit foto's die op een 

kubistische manier bij elkaar zijn gebracht.  

In de jaren 90 keerde Hockney terug naar 

Yorkshire, Engeland, waarna hij begon met het 

schilderen van het karakteristieke landschap 

daar. In 2012-2013 was een retrospectief van deze werken te zien in de Royal Academy in 

Londen, het Guggenheim in Bilbao en het Museum Ludwig in Keulen. 

 

In 2012 kende koningin Elizabeth II de Order of Merit aan Hockney toe. 

 

 

Met vriendelijke groeten,  

 

Liesbeth Bijlmakers       

Coördinator Kunst & Cultuur  

Residentie Parc Imstenrade  

l.bijlmakers@vitalisgroep.nl       

                    https://parcimstenrade.samenuitagenda.nl/  

 

 

https://parcimstenrade.samenuitagenda.nl/
https://parcimstenrade.samenuitagenda.nl/

