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FLAKON EDP "FIORA" BRONZESKULPTUR BRUNO BRUNI EDITION 

"LES BEAUX ARTS" No.4 1995 

Een heerlijke, fruitige geur. Beperkte unieke productie. 

BRONZESKULPTUR



Petra Hartman 

Acryl Bloemen houden van mensen. Haal ze huis. 50 cm bij 50 

Petra Hartman is bekend om haar schilderijen met veelal kleurexplosies van 

bloemen, om haar heerlijk barokke sieraden en tassen en om haar vaak meer 

dan levensgrote objecten. 

Al haar werk heeft die losse, dynamische toets en is het resultaat van inspiratie en 

gedreven actie. Haar sieraden glimmen en glinsteren, zijn glanzend van kleur en 

hebben zonderlinge vormen en bijzondere thema’s. Petra Hartman maakt sieraden, 

object-tassen, beelden en schilderijen. Niet alleen bloemen houden van mensen, 

Petra houdt van mensen. Warm, spontaan en kleurig. 

 

 

 



Jan van IJzendoorn 

Turridea Oppidum Batavorum 
polyurethaan/polyester/pigment/tule 
2006 
solitair en/of groep objecten (slakken) 
afmetingen 3 soorten: 80 x ø25 cm, 52 x ø16 cm,  
48 x ø14 cm, 34 x ø12 cm 
 
De beelden variëren in grootte. Ze zijn gemaakt van glashelder tot opaal polyester en 
polyurethaan met lichtecht blauw en groen kleurpigment.  
Ze houden het midden tussen glas en onyx steen. De kern is van kleurig kant met 
een diversiteit aan patronen, onafhankelijk van de markante vorm van het 
spiraalvormig huis. 
Zoals echte slakken zijn de beelden steeds op andere plaatsen te vinden. Maar hoe 
nomadisch hun bestaan ook is, steeds zien zij kans om zich aan lokale 
omstandigheden aan te passen en deel uit te maken van de omringende wereld. 
Jan van IJzendoorn (1953 Tiel) volgde de opleiding monumentale kunst aan de 
kunstacademie in Arnhem. Hij werkt sindsdien zelfstandig in opdrachtsituaties 
binnen het publieke domein.. Als adviseur werkte hij onder meer voor de 
Rijksgebouwendienst. Steeds vaker heeft het advieswerk betrekking op grootschalige 
projecten en binnen complexe omstandigheden. Zijn rol is hierin vaak die van een 
innovatief intermediair. Hij werkte mee aan diverse publicaties over kunst en 
gebiedsontwikkeling. Onlangs heeft hij als landschapsontwerper de inrichting van het 
Renkums Beekdal vormgegeven. De continue wisselwerking tussen zijn artistieke 
ontwikkeling en projecten waarbij urgente vraagstukken over ruimtelijke 
ontwikkelingen een rol spelen, vindt hij van essentieel belang voor zijn 
kunstenaarschap. 

 



 
 
4 antieke erotische japanse shunga houtsneden (Kunisada)  
ingelijst 



    
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 


