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portfolio: Kliekes aka Lieke Bielderman
Kliekes is ruim een jaar geleden ontstaan. Na een opleiding

Gefascineerd door 17e-eeuwse schilderkunst, symboliek

een hele andere branche, was het tijd om weer eigen werk te

leven, tijdelijkheid, oftewel vanitas. Donker maar kleurig.

fotografie te hebben afgerond en fulltime fotograaf te zijn in
maken, portretten van mensen.

Op straat zoekend naar settings, lijnen en kleuren. In de stu-

dio, warme beelden en de echtheid van de geportretteerden.

waarmee je dood wordt gegooid. Dood, vergankelijkheid,
Vergeet niet dat het leven eindig is, voor je het weet is het
voorbij.

Drie portretten in het hier en nu, maar ook een beetje van
toen.

portfolio: Susanne Blom
Susanne Blom maakt portretten uit één lijn. De inspiratie

voor haar tekeningen haalt Susanne uit personen in haar

omgeving of van mensen die zij op straat tegenkomt. Niemand is perfect en haar tekeningen ook niet.

“Ik vind het erg interessant om mensen te portretteren.

In iedereen schuilt wel iets moois, je moet het alleen zien.

Ik zie regelmatig iemand in de trein zitten met bijvoorbeeld
een opvallende neus of een bijzondere kaaklijn. Als ik dan

thuis zit te schetsen komen die personen weer naar boven

in mijn hoofd en gebruik ik die kenmerken voor een nieuw
portret. Het gaat voor mij om het gevoel dat je krijgt als

je naar een kunstwerk kijkt. Ik vind het interessant om te

verbeelden waar de personen die ik maak vandaan komen

en wie ze zijn. Zo komen de tekeningen voor mij tot leven.”
Voor Blauwdruk maakt Susanne tekeningen van 28

personen die samen één groot familieportret vormen:

haar familie, haar eigen Blauwdruk. De houten frames zijn
gemaakt door Lotte Struijk.
e

mail@susanneblom.nl

w

www.susanneblom.nl

i

@susanneblom

portfolio: Rick van der Kraats
Hij noemt zich geen fotograaf, maar een kunstenaar met passie voor de natuur.

Dat het schoonste in het stilste ligt, ontdekte hij al vroeg.

Hier ontstond zijn verwondering voor de simpelste onderwerpen in de natuur. Hij voelde hier iets diepers voor.

Hij ging zijn fotografie verder uitdiepen, zijn beelden werden
meer gelaagd. Hij zag in dat verwondering de draaiende motor is van inspiratie, hetgeen hij na het inzicht verwerkt op

een eigenzinnige manier om het vervolgens als zijn kracht in

de foto’s te laten manifesteren. Hier ontdekt hij zijn kwaliteit
en hiertoe heeft hij ook veel waardering mogen ontvangen.
Zo gaf hij lezingen op de grootste natuurfotografiefestivals

in de Benelux, heeft hij diverse exposities gehad en heeft hij
zes titels van prestigieuze (inter)nationale fotowedstrijden
op zijn naam staan. Hiernaast verkocht hij zijn werk aan

hoge kringen en is hij o.a. door prinses Laurentien van Oranje
uitgenodigd om over zijn werk te praten alsook op haar verjaardag te komen exposeren.

portfolio: Sosse Serpenti
Sosse Serpenti is een illustrator in opleiding van 17 jaar. In

haar werk focust ze het liefst op onderwerpen die niet vaak
worden besproken. Ze stopt die thema’s in een cartoony,

kleurrijk en soms humoristisch jasje. Afgelopen jaren is Sosse
steeds groter gaan werken, nu schildert ze op grote panelen

en doeken, maar vaak nog steeds met dezelfde boodschap en
stijl. En natuurlijk met hetzelfde enthousiasme!

portfolio: Menne Smallenbroek

[R]ns
Trash Panda Collective
Menne Smallenbroek - compositie en bariton saxofoon
Tatiana Rosa - video

Als muzikant ben je altijd op zoek naar het ontwikkelen van

een uniek geluid. Hoe produceer je geluid? Welke variabelen
kan ik beïnvloeden en hoe? Een obsessie met geluid an sich.
Het omarmen van imperfectie.

[R]ns is een onderzoek naar de relatie van een muzikant met
het fysieke aspect van zijn of haar geluid.

Menne Smallenbroek (geb. 1988) is bariton saxofonist, com-

Tatiana Rosa (geb. 1991) is een Portugese fluitist en video

geluid gerealiseerd door onconventionele speltechnieken. In

disciplinaire performances. In haar werk staat de theatrale

ponist en geluidsontwerper. Zijn recente werk richt zich op

2016 studeerde hij cum laude af met een MA in Performing

Arts aan het Escola Superior de Música, Artes e Espectáculo

(ESMAE) te Porto, Portugal. Datzelfde jaar verhuisde hij terug

naar Nederland waar hij sinds 2017 doceert aan Muziekschool
Barneveld. Hij is lid van Trash Panda Collective, een heden-

daags ensemble, dat op gerenoveerde festivals zoals Rewire
Festival, Gaudeamus Festival en Sounds of Music heeft
gespeeld.

www.mennesmallenbroek.com

www.trashpandacollective.com

kunstenaar. Zij is toegewijd aan het ontwikkelen van multiuitdrukking van beweging en stem, middels elektronische

complementen, centraal. Ze woont en werkt in Amsterdam,

waar ze in 2017 haar master behaalde in Live Electronics aan
het CvA. Ze is medeoprichter van Trash Panda Collective,
Queen of Noise en Ensemble mpmp.
www.tatianarosa.com

portfolio: Ro Barbie
Als kunstenaar zoekt Ro

graag de grenzen op, om er
soms overheen te gaan.

Zij schildert voornamelijk
vanuit haar eigen gevoel,
waarbij ze graag gebruik

maakt van felle kleuren en
psychedelische vormen.

Ze vindt het interessant om
te horen wat voor een uit-

eenlopende observaties en
gevoelens mensen krijgen

en waarnemen bij het bekijken van dezelfde vormen en
kleuren.

Voor Blauwdruk wil ze laten
zien dat ze meer kan dan alleen schilderen vanuit haar
eigen gevoel.

Zij heeft ervoor gekozen om
het balancerend evenwicht
tussen de extreme eigen-

schappen van mensen hun
persoonlijkheid te conceptualiseren.

Dit gaat vormgegeven worden door middel van een

interactief decor waarbij de
speler haar uiteenlopende

extreme reacties en gevoelens laat zien.

De speler is voorafgaand

geïnterviewd en gaat haar

persoonlijke extreme eigenschappen en het evenwicht

daartussen proberen over te
brengen op het publiek.

portfolio: Joris Wisse
Joris Wisse is 20 jaar en

een autodidact, beginnend
kunstenaar onder de naam
Wizzle.

Wizzle maakt voornamelijk
lijnwerk en illustraties met
oog voor detail. ( ;) )

Joris zegt zelf over zijn werk:

“Wanneer ik aan een project
begin weet ik vaak nog niet

precies wat ik ga doen, maar
zodra ik eenmaal bezig ben
vouwt het werk zich uit.

Met verschillende lijnsoorten vertel ik mijn verhalen
en met een brein dat alle

kanten op springt is geen
enkel verhaal hetzelfde.”

portfolio: Freya Rose
Freya (1993) studeerde in 2016 af aan de Hogeschool van de

zien bij Blauwdruk 2019 heet ‘Koortsdelier’. Hoe vang je iets

wen en ‘kriebelbeestjes’. In ‘Koortsdelier’ neemt Freya haar

een collagetechniek gaf zij het thema ‘thuisloosheid’ weer in

vindt Freya interessant aan dit thema. Koortsdromen zijn

dat ook bij de kijker het gevoel van ijlen weerspiegelt.

Kunsten Utrecht. Door middel van illustraties gemaakt met
beeld. Na een aantal jaar andere technieken te hebben ge-

bruikt, gaat Freya voor Blauwdruk terug naar de collagetech-

niek die haar toen zoveel vrijheid gaf. Het werk dat Freya laat

in beeld dat door iedereen anders wordt ervaren? Juist dat
bij de meeste mensen wel bekend, maar het begrip neemt

bij iedereen een andere vorm aan. Vooral bij kinderen zijn er
echter wel een paar terugkerende thema’s: spoken, schadu-

eigen koortsdromen als uitgangspunt om tot werk te komen

portfolio: Stijn Van Eeckhoutte

MEME M

Stijn Van Eeckhoutte (20) is al lange tijd bezig met het ont-

wikkelen en ontwerpen van kleding voor zijn kleding merk ‘A
DREAM MADE SIMPLE’ wat ontstond toen hij een tussenjaar
nam nadat hij zijn middelbare school had afgerond. Maar

tijdens dit jaar kwam hij erachter dan zijn interesses breder

Kunst heeft door de ge-

kunststromingen zal hij deze editie van Blauwdruk iets totaal

deringen meegemaakt. Van

lagen dan enkel mode en kleding. Uit een fascinatie voor

anders doen en uit zijn comfortzone stappen. Samen met zijn
broer Koen presenteert hij het Mememuseum.

schiedenis heen veel veranzo realistisch mogelijk met

de toon gezet op handvaardigheid en skill, naar steeds
iets abstracter met meer
oog voor een gevoel dat
wordt opgewekt.

Tijdens deze ontwikke-

ling zijn veel kunstenaars
afgewezen van de kunstwereld. Iedereen die met
iets nieuws kwam, werd

eerst frontaal uitgelachen

en weggestuurd. Vaak pas
jaren later werd het in het

hokje kunst gezet, en werd

de kunstenaars geprezen als
pionier.

Naar aanleiding van dit

proces en hoe dat verloopt
op de historische schaal

kwamen zij met het idee

een nieuw soort stroming
te introduceren. Iets dat
hoogstwaarschijnlijk in
eerste instantie ook zal

worden weggestreept als
belachelijk.

portfolio: Koen Van Eeckhoutte

MUSEUM
Zij kozen hierbij iets wat

hen beide interesseert en
fascineert. Iets dat ze uit

de telefoon halen, van het

internet af plukken, en presenteren alsof archeologen
het over 1500 jaar vonden
op een verlaten planeet.
Memes.

Memes zijn internet

geintjes die eerst ook

begonnen als een simpel

plaatje met een grapje van

twee zinnen. Deze internet
geintjes die ondertussen
zijn doorontwikkeld tot

totaal onwerkelijk beelden,

veel te specifieke humor, en
vaak gepresenteerd in een
explosieve chaos voor je

zintuigen. Dit noemen zij de
6e generatie memes.

Aan de hand van dit alles
presenteren zij: Meme

Museum. Aangezien memes
alle kwaliteiten bevatten

van (toekomstige) kunst, en
zij voorspellen dat het ook
als zo gezien zal worden.

Een bijl in een tafelblad

slaan, een spiegel die je

verteld dat je mooi maar

toch lelijk bent, en een blok
brandhout voor 150 euro

verkopen. Dat is zeker niet
hoe Koen begon met zijn

onderneming: VAN EECKHOUTTE.

In 2017 is hij begonnen met
het bouwen van kleine
salontafels. Hij startte

hiermee na de havo. Ondertussen is dit uitgelopen tot
twee tussenjaren (oeps).

Aan het begin maakte hij

tafels met het idee deze te

verkopen en er geld mee te

verdienen. Later realiseerde
hij zich dat dit totaal niet
de goede instelling is en

is hij wat gekkere dingen
gaan doen. Blijkbaar lag

zijn passie meer bij grove

teksten, brutale statements
en verminkte tafels. Nu

weet hij precies wat hij later
wil doen met zijn bedrijf en

heeft hij hierbij ook een passende opleiding gevonden.
Hij hoopt met zijn werk

toegelaten te worden tot de
design academy in Eindhoven. Wie weet houden die

mensen wel van een salontafel waar ‘’fuck tables’’ op
staat.

de plek: stAeg
coffee
culture
events

Locatie: Sint Aegtenkapel, Het Zand 37, 3811 GB Amersfoort

Op naar de zesde editie van Blauwdruk033! Na groepsten-

toonstellingen op bijzondere locaties als Kunsthal KAdE, de
Prodentfabriek, NH Hotel Amersfoort en parkeergarage De

Soeverein (onder de PLUS Amersfoort) én onderdeel van de
expositie Krijt in KAdE maakt nu de Sint Aegtenkapel zich
klaar voor de blauwdrukken van jonge talenten met een

Amersfoortse hartslag. Een tiental kunstenaars zullen zich

op vrijdag 15 februari (openingsfeest) en zaterdag 16 februari
presenteren tijdens deze gezamenlijke expositie.
Exposanten:

- Freya Weijkamp
- Ro Barbie

- Susanne Blom
- Joris Wisse

- Lieke Bielderman

- Menne Smallenbroek
- Rick van der Kraats
- Sosse Serpenti

- Stijn en Koen Van Eeckhoute
Openingsfeest: Vrijdag 15 februari

Aanvang 19.30 uur - Spectaculaire opening door
Menne Smallenbroek
20.00 uur

Laatste ronde 22.45 uur

Kunst, DJ’s, bar & gezelligheid. Proost met ons mee op het
talent dat wij in 033 hebben!
Zaterdag 16 februari

Open van 11.00 uur t/m 17.00 uur
Entree: € 5,–

Meer info over de kunstenaars en organisatie:
www.blauwdruk033.nl
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