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Het is voor Sylvia te Braake het tweede sei-
zoen dat ze naast haar eigen schilderijen ook
andere kunstenaars in haar atelier aan de
Zomerdijk laat exposeren. Het kan haar niet
divers genoeg zijn. “Ik vind het leuk om hier
elke keer weer iets anders te hebben staan”,
vertelt ze.
In Atelier Kunstig Art is tot en met 12 decem-
ber de expositie Kunstig te bewonderen. Als
mede-exposant heeft Te Braake dit keer
gekozen voor Moniek Slootweg, die haar heil
vond in de keramiek. Daarnaast pronken
tevens de cursisten van Te Braake er met
hun meesterwerken en is tot en met het
open weekend op 13 en 14 november
2010 werk tentoongesteld van beeldhouw-
ster Marianne de Bruin. Na de expositie zal
het keramiek van Slootweg nog blijven staan
tot 6 februari 2011.
De dames Te Braake en Slootweg zijn via-via
bij elkaar terecht gekomen. “Moniek expo-
seerde in een beeldentuin in Benschop. De
eigenaresse daarvan is een vrouw die weer
bij mij een schildercursus had gevolgd. Zij
heeft ons dus als het ware gekoppeld”, ver-
telt Te Braake. “En we wonen natuurlijk alle-
bei in dezelfde stad, dus dat is ideaal”, voegt
Slootweg eraan toe. Een juiste match, blijkt.
Te Braake: “Ik kan het werk van Moniek
enorm waarderen, omdat er zoveel humor in
zit. En daar hou ik van.”
Voor Te Braake is het allemaal begonnen met
een cursus volksschilderen in 1987. Later is
de kunstenares overgestapt op olieverf en

inmiddels verft ze met acryl. De kunst is niet
weg te denken uit haar leven. “Je kunt uit
kunst zoveel meer halen dan alleen maar het
maken van de kunstwerken. Het werkt thera-
peutisch voor mij. Mensen vinden dat vaak
zweverig klinken, maar het is gewoon echt
zo.”
Slootweg is in 2000 in de keramiek gerold.
“Ik was op dat moment bezig met creatieve
therapie en kwam zo in aanraking met klei.”
Inmiddels werkt Slootweg al een aantal jaar
op een open atelier in IJsselstein. “Ik mag
mezelf echt gelukkig prijzen dat ze hier in de
stad zo’n hete oven hebben. Dat moet je
maar net treffen.”
Te Braake schildert meestal vanuit haar intuï-
tie, de zogenoemde intuïtieve schilderkunst.
Kunst waarbij de schilder vooraf niet bedenkt
wat hij of zij gaat schilderen en in welke stijl.
Te Braake vindt het heerlijk om te doen. “Je
hoofd raakt er helemaal leeg van. En wat er
uiteindelijk uitkomt, heeft altijd een bepaalde
betekenis voor mijzelf. Iets waar ik verder
mee kan.”
De techniek is bij Te Braake ondergeschikt.
“De kunst die ik maak, moet kloppen met
mijzelf en niet met regeltjes en technieken
binnen de kunst. Mijn stemming is uiteinde-
lijk bepalend voor wat ik maak.” De vele paar-
se, roze schilderijen in haar atelier duiden
erop dat Te Braake op dit moment in een
paars-roze periode zit. En dat blijkt te klop-
pen. “Die kleuren staan voor dingen loslaten
en aan nieuwe dingen beginnen. En dat is

ook precies wat nu in mijn leven gebeurt.”
Toch beweert ze dat het knalpaarse T-shirt
dat ze aan heeft toch echt toeval is.
Ook Slootweg gaat soms bij de creaties op
haar intuïtie af, maar zeker niet altijd. “Ik
maak ook vaak genoeg kunst waarbij ik van
tevoren duidelijk een beeld heb van wat het
moet worden. Ik heb ook niet altijd de rust
en de tijd om intuïtieve kunst te maken. En
voor mijn ontwikkeling is het soms goed als
ik af en toe meerdere beelden in een
bepaalde stijl maak.” Bovendien is het wer-
ken met keramiek volgens haar meer gebon-
den aan techniek dan bij de schilderkunst.
“De oven moet toch echt op een bepaald
aantal graden staan bijvoorbeeld.”
“Natuurlijk is niet iedereen dol op deze intuï-
tieve manier van werken”, vertelt Te Braake.
“Je hebt natuurlijk ook zat mensen die meer
structuur prefereren. Die categorie vraagt
meestal ook om een kleiner schildersdoek
en een plaatje of foto als voorbeeld of ter
inspiratie.”
De twee kunstenaressen hebben afwisse-
lend aanbod aan kunst bij elkaar weten te
krijgen. Slootweg is het meest trots op haar
beeld ‘In de wind’. “Dat is zowel sereen als
actief. En het glazuur heeft goed uitgepakt.
Iets wat je elke keer maar weer moet
afwachten.” Te Braake vindt van haar schilde-
rij Dierenboel (waarvan ze de naam ter plek-
ke bedenkt) aardig gelukt. “Het is eigenlijk
een frustratiedoek. Het was helemaal zwart
en ik besloot er zand op aan te brengen. Ik
hoefde eigenlijk alleen maar wat aan te stip-
pen en er kwamen allemaal dieren te voor-
schijn. Dat vind ik leuk, omdat ik dat hele-
maal niet had verwacht.”
Maar ondanks de openheid en gezelligheid
van beide dames, blijkt de drempel om een
atelier te bezoeken voor veel mensen nog
steeds hoog. Die drempel wordt soms wel
heel letterlijk opgevat. “Ik heb wel eens dat
bezoekers alleen bij de deur blijven staan.
Mensen denken vaak dat ze verplicht zijn iets
te kopen, terwijl dat zeker niet het geval is.
Op zo’n open weekend kun je ook bijvoor-
beeld meedoen aan een proefworkshop of
gewoon rustig rondkijken. En de koffie en
thee staan hier altijd klaar.”

Sylvia te Braake vindt met Moniek Slootweg een geschikte match voor expositie Kunstig

“De kunst die ik maak, moet kloppen met mijzelf”

Wekelijks staat in deze krant een inter-
view met een bekende of onbekende
IJsselsteiner. Dit keer spreekt verslag-

geefster Laura Hogendoorn met Sylvia te Braake
en Moniek Slootweg, twee dames met hun hart
bij de kunst.

KKuunnssttwweerrkkeenn vvaann SSyyllvviiaa ttee BBrraaaakkee ((lliinnkkss)) eenn MMoonniieekk SSlloooottwweegg ssttaaaann tteennttoooonnggeesstteelldd iinn AAttee--
lliieerr KKuunnssttiigg AArrtt..
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DDrriiee kkuunnssttwweerrkkeenn:: TTee BBrraaaakkee ((sscchhiillddeerriijj)),, SSlloooottwweegg ((wwiitt
bbeeeelldd)) eenn DDee BBrruuiinn ((zzwwaarrtt bbeeeelldd))..

Open weekend
Atelier Kunstig Art is in de ochtenden
geopend op dinsdag, woensdag en don-
derdag van 9.00 tot 12.00 uur, ’s avonds
op dinsdag en woensdag van 19.30 tot
21.45 uur en verder op afspraak. Het open
weekend op 13 en 14 november is van
13.30 tot 17.30 uur. Meer informatie over
beide kunstenaressen staat op:
www.kunstigart.nl en www.sprankje.com.

Serre of aanbouw?
STIJL 2000 is al 20 jaar een betrouwbare partner voor kunststof kozijnen,
deuren, serres, carports, aanbouwen, dakkapellen, zonwering, schuifpuien,
balkonbeglazing, veranda’s en garagedeuren.

Samen met ons eigen bouwbedrijf werken wij in heel Nederland.

20 jaar

garantie en

ervaring!

www.stijl2000.nl

Bezoek de unieke showrooms!

Almere
Palmpolstraat 62, 1327 CHAlmere-Stad
T (036) 538 63 11, showroom 100 m²
(Afslag 5. t.o.Tuincentrum Overvecht)

Hoofddorp *
Cruquiuszoom 29, 2142 EW Cruquius
T (023) 529 86 68, showroom 900 m²
(Woonboulevard Cruquius, achterzijde
Mediamarkt)

Leiden
Mary Beystraat 5, 2324 DK Leiden
T (071) 576 61 61, showroom 800 m²
(Bij Lammerschansplein,
parellelVoorschoterweg)

Nieuwkoop *
Energieweg 30, 2421 LM Nieuwkoop
T (0172) 57 04 89, showroom 300 m²
(Industriepark)

Rotterdam *
Vareseweg 135, 3047 BG Rotterdam
T (010) 495 41 73, showroom 800 m²
(A13, afslag 11, bedrijvenpark Noord-West,
hoek Kiotoweg)

Utrecht/Nieuwegein
Ravenswade 2a, 3439 LD Nieuwegein
T (030) 241 13 48, showroom 800 m²
(A12, Ring Utrecht, afrit 18 Houten,
direct rechts groene pand)

Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 17.30 uur
Zaterdag 10.00 - 16.00 uur
Op afspraak ook ‘s avonds *
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Gratis hypotheekadvies
van onze partner

Profiteer nú
van de historisch

lage rente!
Bezoek één van onze showrooms en
u ontvangt een prachtige rolmaat van
5 meter én het 100 pagina’s dikke
STIJL 2000 magazine!

Bel GRATIS voor een afspraak met
één van onze adviseurs bij u
in de buurt: 0800 - 784 55 20

het vakkundige
adres voor:
Kozijnen • deuren
schuifpuien • rolluiKen
daKKapellen • serres

BeZoek onZe shoWrooM!
oP Werkdagen oF na aFsPraak

Levering en montageKunststof en aluminiumgratis vrijblijvende offerte

nijVerheidsWeG 10, harMelen
Tel: 0348-443514

WWW.BerMon.nl


