
Opening	  expositie	  Annemiek	  Janmaat	  en	  Sandra	  Schoenmakers	  
	  
	  
Hartelijk	  welkom	  op	  de	  expositie	  van	  Annemiek	  Janmaat	  en	  Sandra	  Schoenmakers.	  Het	  is	  voor	  mij	  een	  eer	  om	  het	  
openingswoordje	  te	  mogen	  wijden	  aan	  deze	  bijzondere	  kunstenaressen	  van	  wie	  het	  werk	  mij	  na	  aan	  het	  hart	  ligt.	  
	  
Geïnspireerd	  worden	  tot	  in	  je	  tenen	  en	  dan	  je	  wezen	  uitdrukken	  op	  de	  manier	  die	  jou	  het	  best	  ligt.	  
	  
Dat	  is	  volgens	  mij,	  	  wat	  Annemiek	  en	  Sandra	  doen.	  Ze	  maken,	  ieder	  op	  hun	  eigen	  manier,	  gebruik	  van	  hun	  bijzondere	  
talent.	  Met	  als	  resultaat:	  werk	  waaruit	  de	  eigen	  ziel	  spreekt.	  
	  
Sandra	  laat	  zich	  graag	  inspireren	  door	  gedachten,	  ervaringen	  en	  gevoelens	  die	  betrekking	  hebben	  op	  de	  essentie	  van	  
het	  leven.	  In	  haar	  werk	  staat	  de	  mens	  centraal.	  De	  mens,	  met	  zijn	  behoeften,	  zijn	  belevingen	  en	  bewustzijn.	  	  
Sandra	  brengt	  haar	  beelden	  	  thuis	  	  onder	  drie	  thema’s	  die	  	  met	  elkaar	  verbonden	  zijn.	  
Het	  thema	  “gekroond	  zijn”	  staat	  in	  nauwe	  relatie	  met	  de	  twee	  andere	  thema’s:	  	  
”dragers	  van	  gedachten”	  en	  “momenten	  van	  verstilling”.	  Wat	  mij	  opvalt	  aan	  de	  gekroonde	  beelden	  van	  Sandra	  is	  dat	  
zij	  momenten	  van	  verstilling	  uitdrukken	  en	  dat	  tegelijkertijd	  ook	  oproepen.	  De	  beelden	  die	  passen	  bij	  het	  thema	  
‘momenten	  van	  verstilling’	  	  lijken	  hun	  eigen	  gedachten	  te	  dragen	  en	  daarmee	  de	  vluchtigheid	  die	  zo	  kenmerkend	  is	  
voor	  een	  gedachte,	  	  vaste	  vorm	  te	  geven.	  Sandra’s	  beelden	  vertellen	  een	  verhaal	  over	  de	  mens.	  De	  mens	  in	  zijn	  
omgeving	  waarin	  rust,	  harmonie	  en	  vruchtbaarheid	  een	  grote	  rol	  spelen.	  
	  
Geïnspireerd	  worden	  tot	  in	  je	  tenen	  en	  dan	  je	  wezen	  uitdrukken	  op	  de	  manier	  die	  jou	  het	  best	  ligt.	  
	  
Annemiek	  bruist	  van	  energie.	  Daar	  waar	  Sandra	  haar	  denkende	  handen	  in	  en	  om	  de	  natte	  klei	  drukt,	  neemt	  Annemiek	  
de	  ruimte	  om	  zich,	  met	  of	  zonder	  penseel,	  met	  verve	  en	  verf	  op	  het	  droge	  doek	  te	  storten.	  Rust	  komt	  bij	  Annemiek	  pas	  
om	  de	  hoek	  kijken	  als	  de	  tomeloze	  energie	  gevangen	  is	  in	  kleur	  en	  beweging.	  Geïnspireerd	  door	  herinneringen,	  	  
gevoelens	  en	  verlangens	  ontstaan	  vanuit	  een	  diepe	  intuïtie	  kleurige,	  wervelende	  doeken.	  Vrouwelijke	  energie,	  
levenslust	  en	  vol	  van	  het	  onverwachte:	  dat	  spreekt	  voor	  mij	  uit	  haar	  werk.	  
	  
Geïnspireerd	  worden	  tot	  in	  je	  tenen	  en	  dan	  je	  wezen	  uitdrukken	  op	  de	  manier	  die	  jou	  het	  best	  ligt.	  
	  
Zoals	  ik	  al	  zei:	  Annemiek	  en	  Sandra	  doen	  dat.	  Ze	  putten	  inspiratie	  uit	  gedachten	  en	  gevoelens.	  	  En	  terwijl	  ze	  die	  
inspiratie	  uit	  hun	  tenen	  halen	  staan	  ze	  met	  beide	  benen	  op	  de	  grond	  en	  laten	  hun	  handen	  het	  werk	  doen.	  Van	  beide	  
kunstenaressen	  hebben	  we	  hier	  een	  mooie	  miniatuur	  van	  een	  beeld	  dat	  het	  resultaat	  is	  van	  het	  creatief	  proces	  naar	  
aanleiding	  van	  een	  opdracht.	  
	  
D’r	  jrenssjieber/	  de	  smokkelaar	  van	  Sandra:	  in	  september	  2009	  geplaatst	  voor	  de	  kerk	  van	  Lemiers.	  Een	  opdracht	  van	  
de	  gemeente	  Vaals,	  waarbij	  Sandra	  de	  uitdaging	  aanging	  om	  de	  essentie	  van	  de	  smokkelaar	  in	  brons	  uit	  te	  drukken.	  
Het	  kronkelige	  pad	  dat	  voert	  van	  hebben	  naar	  niet	  hebben	  omvat	  het	  silhouet	  van	  de	  stiekeme	  smokkelaar.	  
	  To	  have	  or	  not	  to	  have,	  daar	  gaat	  het	  om.	  	  
	  
D’r	  jrenssieber	  heeft	  het.	  
	  
En	  dan	  Heerlense	  Wind	  van	  Annemiek.	  De	  olifant	  die	  sinds	  25	  maart	  het	  Pancratiusplein	  in	  Heerlen	  met	  zijn	  
aanwezigheid	  siert.	  De	  blauwdruk	  van	  zijn	  jas	  “	  het	  regent	  esdoornbloesem”	  	  is	  vandaag	  te	  	  zien	  	  in	  het	  Remigiushuis	  
aan	  de	  overkant	  van	  de	  weg.	  Het	  voor	  Annemiek	  zo	  typerende	  kleurenpalet	  maakt	  de	  olifant	  licht	  en	  levendig.	  
Ik	  had	  nooit	  gedacht	  dat	  ik	  nog	  eens	  verliefd	  zou	  worden	  op	  een	  olifant,	  maar	  Heerlense	  Wind	  heeft	  het	  deze	  lente	  
voor	  elkaar	  gekregen.	  Zij	  raakt	  in	  haar	  speelse	  pracht	  aan	  de	  ultieme	  levensvraag:	  to	  be	  or	  not	  to	  be.	  	  
	  
Heerlense	  Wind	  is	  het.	  
	  
Geïnspireerd	  worden	  tot	  in	  je	  tenen	  en	  dan	  je	  wezen	  uitdrukken	  op	  de	  manier	  die	  jou	  het	  best	  ligt.	  
	  
Zoals	  we	  hier	  kunnen	  zien:	  Annemiek	  en	  Sandra	  doen	  het,	  elk	  op	  hun	  eigen	  manier	  met	  hun	  bijzondere	  talent.	  Met	  als	  
resultaat:	  	  

Beelden	  die	  het	  hebben	  
	  

en	  
	  

Schilderijen	  die	  het	  zijn	  
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