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ans van de wiel
ans van de wiel vorMt en vervorMt indrukken
uit haar oMgeving in boetseerwas. Ze stopt
eMoties in figuren die Ze geZien heeft en
geeft er een eigen draai aan; Meestal in actie
soMs ook verstild. de wasvorMen worden
vervolgens gegoten in brons. vele beelden Zijn
uniek, soMMige werken Zijn in een beperkte
oplage geMaakt. het werk van ans blijft
figuratief en is herkenbaar aan een eigen
schriftuur en een bepaalde MonuMentaliteit
ook bij de kleinste beeldjes. ans Maakt ook in
opdracht ‘waarderingstekens’ voor speciale
gelegenheden, Zoals de culturele prijs en
toneelprijs in Maassluis en de gyMnasiuMprijs
voor schiedaM. Zij woont en werkt in Maassluis
en heeft de kunstopleiding acadeMie voor
beeldende kunst in tilburg gevolgd. tot 2015
was Zij docent beeldende vorMing in het
voortgeZet onderwijs.

bronZen beelden

figuratief

Myrthe linssen
greenport people
ruiMte voor jong talent
Myrthe linssen, geboren op 30 juni 1995, was
vroeger allesbehalve creatief ingesteld
ondanks het feit dat Ze haar kinderjaren op
een vrije school heeft doorgebracht. na de
Middelbare school heeft Ze een tussenjaar
gedaan op het bernard lievegoed college of
liberal arts, een vrije hogeschool. tijdens dit
jaar ontdekte Myrthe dat Ze schoonheid wilde
creëren en is Zij tot een studiekeuZe gekoMen.
MoMenteel is Myrthe 3ejaars fotografie
studente. buiten school is Ze dagelijks beZig
haar portfolio uit te breiden. Meer dan eens
staat Ze Model in haar eigen creaties. dit is oMdat

Mick otten
de natuur en de Mens als artiest Zijn belangrijke theMa's in het werk van Mick otten. hij verwondert Zich over kleuren, vorMen, patronen
en uitdrukkingen. hij is in wetenschappelijke
Zin geïnteresseerd in Zeedieren en daar Maakt
hij als fotograaf kunstwerken van. vaak doet
hij dat door ‘in vitro’ fotografie door de dieren
los te halen van hun natuurlijke oMgeving. het
opent - ook voor heM - een nieuwe wereld. Mick
fotografeert de dieren in Zoveel detail dat er allerlei vorMen en kleuren Zichtbaar worden die
je Met het blote oog niet kunt Zien. die verwondering daarover ontstaat wil hij Met Zijn werk
overdragen. Mick otten is na Zijn studie hbo voor
MuseuMMedewerker 25 jaar werkZaaM geweest
bij diverse organisaties. daarna heeft hij het idee
opgevat oM Zelf te gaan creëren. Zijn interesse
gaat uit naar fotografie. oM het vak beter onder
de knie te krijgen heeft hij de opleiding fotografische vorMgeving aan de fotovakschool in rotterdaM gevolgd. sinds Maart 2007 heeft hij ook
een eigen bedrijf: nieuwe wending producties.
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haar eigen eMoties en hersenspinsels centraal
staan in de desbetreffende projecten. enkele
van deZe werken heeft Ze bij de dutch design
week 2015 Mogen exposeren. een terugkoMend
onderdeel in het werk van Myrthe is dat Zij
ZichZelf als een leeg canvas gebruikt wat gevuld
wordt Met hersenspinsels en eMoties. Zo blijft
Ze Zo dicht Mogelijk bij ZichZelf als Model en
fotograaf. de rode draad in haar werk is clean en
abstracte foto’s, Zodat de kijker gefocust blijft
op het onderwerp.
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