
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E S T H E R   L E   B E L L E  
 
Esther is beeldend kunstenaar en werkt als docent beeldende 
vakken op een middelbare school.. Zij raakt vooral 

om de interactie met wie of wat op dat moment. Toeval 
speelt dan ook een belangrijke rol, ook in het maakproces.  
In deze expositie heeft de plant én zijn omgeving (VU Hortus) 
Esther geïnspireerd tot het maken van diverse werken.  
 

1 Object  
Buiten is een object te zien, welke al eerder tot stand is 
gekomen. De nachtelijke sfeer rondom een flatgebouw-
complex in aanbouw was de oorspronkelijke inspiratie. Het is 
een groeimodel wat al veel vormen en grootten heeft gekend, 
en in de tuin gaat dit werk op zichzelf een interactie aan met 
de groene omgeving. Het heeft een eigen repeterende 
structuur, die hier en daar in een eigenzinnigheid een eigen 
vorm en karakter bepaalt. Net als in de plantenwereld is, 
ondanks de herhaling van vormen en werkwijze, elke vorm 
uniek.   
 
2  &  3  Keramiek  
Deze werken karakteriseren zich door het samenvoegen van 
meerdere, min of meer herhalende, objecten tot één geheel. 
De vormgeving is gebaseerd op plantaardige structuren, 
vooral de zaaddozen van de Lampenpoetser (Callistemon). 
Deze lijken op ouderwetse knoopjes. Het werk is, letterlijk en 
figuurlijk, een groeiproces: het werk wordt geordend, maar kan 

nieuwe structuren. Het witte werk (2) gaat een relatie aan 
met de vlekken op de hoge ramen van de kassen en de 
schaduwen die de planten er in opwerpen tegen het licht van 
buiten. Het gekleurde werk (3) benadrukt de ontdekte 
bruinige vorm van de zaaddoos door de toegevoegde kleur 
en de openingen die lijken te kijken en je aan lijken te spreken. 
 

4 Viltwerk 
In de kassen, tussen de planten, hangt rood-oranje viltwerk 
van Esther, ook geïnspireerd op de vormen en kleuren van de 
planten die in de VU Hortus te ontdekken zijn. Het werk en de 
omgeving versterken en accentueren elkaar. 
 

 

K O O S   B U I S T  
 

5 Installatie 

ons omgeeft. In deze installatie staat de sloot centraal. 
 

6 N Lut Begun (film, 3 min) 
N lut begun, ofwel een klein begin (Gronings), is het begin van 
SLOOT, een film over de sloot, in de sloot.  
Genesis, op de grenzen van de verbeelding ontwikkelt zich 
van micro tot macro een schijnbaar exotische wereld. In de 
levensaderen van het ommeland huist een biotoop rijker dan 
al het zichtbare leven erboven. SLOOT verbeeldt het verhaal 
van de opkomst, gloriedagen en neergang. Een poëtisch epos 
vanuit de Groningse sloten. 
 

koosbuist.nl 

 
 
 
Speciaal voor het CLIVIAFESTIVAL heeft een groep 
beeldend kunstenaars een expositie vormgegeven 
rondom het thema CONSTRUCTUUR  
 
In deze expositie zijn diverse kunstwerken te zien die 
geïnspireerd zijn op plantaardige constructies en 
structuren, florale patronen en wetmatigheden in de 
natuur. Zowel 2dimensionaal werk, 3dimensionaal  
werk en nieuwe media passeren de revue.  

 
Daarnaast hebben basisschoolleerlingen van de 
Holendrechtschool in Amsterdam Zuid Oost werk 
gemaakt rondom het thema CONSTRUCTUUR 
 
Ook worden op het CLIVIAFESTIVAL workshops rondom 
het thema aangeboden, zoals de workshop gelliprinten.  
 
Lees hier meer over de expositie CONSTRUCTUUR. 
Op de plattegrond in het programmaboekje staat 
aangegeven waar de betreffende werken te zien zijn.  

 
 
 
 

 

S A N N E K E   G R I E P I N K    
 

7 Constructuur 
Ik zoom in op de plant en streef naar de grote vorm, met 
aandacht voor de scherpte van details: de eenvoud en het 
geraffineerde van de constructie waarmee de plant is 
opgebouwd. De opbouw van de jonge bamboe, de strakke 
verbinding tussen de delen in de stengel, met elk hun eigen 
kleur. De verfijning van de cellen in een bloemblad, 
vertakkingen van bladnerven en haarvaten. De afdruk van de 
bladeren met stekels in een agave plant levert een abstract 
beeld op, net als de opbouw van een vetplantje. 
Ik werk met pure, plantaardige pigmenten op sterk 
absorberend schutpapier en maak de aquarelverven zelf. In 
het bindmiddel gaat o.a. honing, arabische gom en ossegal. 
Kleurpigmenten komen uit bessen, wieren en algen. Het 
papier is handgeschept en de structuur vergroot het 
natuurlijke effect.. Het ambachtelijke, natuurvriendelijke 
maakt het een soort slow- art. 
 

www.studiogriepink.nl 



L E T T I E   H A V I N G A   
 

8 Bonsaï  
bij 

bonsaï is de invloed van de mens op de natuur heel zichtbaar. 
Wat nou als de bonsïi zich zouden ontdoen van de menselijke 

gaan met de beperkingen om zich heen? 
 

9 Geen titel 
. Deze 

twee tekeningen verwijzen naar universele structuren die in 
materie zichtbaar zijn. Volgt onze kruin niet vrijwel dezelfde 
wetmatige groei als die van een vetplant of dennenappel? En 
lijkt de bouw van een stad niet erg op de bouw van een blad?  
 

10 Chlorofyllab 
In het Chlorofyllab staan chlorofyl en de fotoynthese centraal. 
Je kunt hier ook een eigen chlorofylprint maken,  
 

11 Groen Grijs & Goud 
Dit werk is vorig jaar gemaakt rondom de dreigende sluiting 
van de VU Hortus  
Hoe construeren wij onze wereld en welke keuzes maken wij? 
 

www.lettiehavinga.nl 

 
T A H I Y A   I S S A  
 

12 Geen titel 
In deze foto s is de interactie tussen natuur en omgeving 
visueel versterkt met behulp van bepaalde fotofilters.   
 

M A R I A N N E   C O N S T A N C E  
 

15 Geen titel 
Wortels van planten en bomen zijn in de meeste gevallen 
ondergronds en dus niet te zien. Ze zijn steeds aan het werk 
om voeding te bemachtigen ten gunste van de plant of boom. 
Vast geankerd in de grond geven ze de plant houvast.  
In mijn werken laat ik de wortels juist loskomen van de grond 
en zweven ze met hun bovengrondse wederhelft als een klein 
eiland door de lucht. Door licht en lucht ontstaat een extra 
dimensie, dat wordt versterkt door de ruimtelijke wortels. 
 

www.marianneconstance.yolasite.com 

M A R L E E N   V A N   D E R   W E R F 
 

19 Het Meisje en de Boom / Once Upon a Tree (film, 15 min) 
De 11-jarige Filine zit het liefst de hele dag in haar favoriete 
eikenboom. Maar als er in het bos bomen worden gekapt, 
wordt Filine bang dat zij de boom zal gaan verliezen en dat 
alles zal veranderen. Het eigenzinnige meisje komt in actie om 
de boom te redden. Het Meisje en de Boom is een 
documentaire van 15 minuten voor kinderen van alle 
leeftijden. De film draait momenteel succesvol in het 
internationale film festival circuit en ontving inmiddels al 
diverse nominaties voor beste korte film op festivals in China, 
Zuid-Korea, Rusland, Duitsland en Portugal. Deze film werd 
gerealiseerd i.s.m. Omroep HUMAN en het Mediafonds. 

 

20 Wadland (film, 10 min) 
Een poëtische natuurdocumentaire over het leven in een 
getijdengebied. De film onderzoekt tijd en ruimte aan de 
immer veranderende randen van het eiland Terschelling. 
Wadland won Best Film in de Delta Young Talent 
Competition op het Film by the Sea Film Festival 2012. De 
film werd o.a. genomineerd voor 'Best Cinematography-  op 
het SFFL 2012 en Film by the Sea 2012 en werd geselecteerd 
voor het 'Zebra Poetry Film Festival' in Berlijn. Delen van de 
film zijn vertoond als onderdeel van Oeroltube op Oerol. 
 
www.marleenvanderwerf.nl 

 

J U D I T H   H E B L Y  
 

16 Geen titel 
Judith zoekt naar vormen, vaak met voor handen zijnde 
materialen. De daaruit ontstane vormen hebben een sterke 
link met de natuur. De constructuren die Judith voor deze 
expositie heeft gemaakt, zijn nieuwe levensvormen die zijn 
ontstaan vanuit de techniek, maar geïnspireerd zijn op de 
natuur en daarvan onderdeel zijn gaan uitmaken. Deze 
insectachtige constructuren zullen zich kunnen handhaven in 
de vrije natuur, ondanks blootstelling aan pesticiden. Hun 
ingebouwde microcomputer zal de moderne natuurweten-
schapper van informatie voorzien om waar nodig ingrepen te 
doen in natuurlijke omstandigheden. Deze mini-drones zullen 
steeds vaker te zien zijn tuinen, landerijen en bossen.  
 

www.judithhebly.weebly.com 

 

W O R K S H O P    G E L L I P R I N T E N   
 

Met deze nieuwe techniek kan in een handomdraai een 
gedetailleerde print gemaakt worden van verfijnde blad-
structuren, bloemen en planten. Tijdens deze workshop 
ervaart u het plezier van de wereld naar uw hand te zetten  
in kleur en compositie. De afdrukken worden gemaakt in 
acrylverf en mogen naderhand mee naar huis. De workshop 
duurt een half uur en wordt doorlopend gegeven, v.a. 14.00 
tot 17.30 uur. Bijdrage: 10 euro. Docent: Sanneke Griepink. 

 

 

M I L O U   B R O E R S E N  
 

13 Shapes of Mind  
Wanneer er een gedachte in je hoofd zit, maar je kunt er geen 
grip op krijgen. Als je deze gedachte zou weergeven in een 
vorm ontstaan er ongrijpbare structuren waar je eindeloos 
naar kunt blijven kijken. Het werk is een combinatie tussen 
Kunst en Design. Als ontwerper wil Milou een sterke sfeer 
neerzetten die openstaat voor persoonlijke toevoegingen.  
 

14 Doodgras  
Doordat Milou een dagelijks verschijnsel letterlijk van een ander 
perspectief bekijkt, kun je in een andere wereld terecht komen, 
waardoor je er opeens achter komt dat gewone objecten heel 
bijzonder en persoonlijk zijn. De nadruk ligt op het structuur van 

hierdoor bijna wetenschappelijk. 
 
www.miloubroersen.nl 

 

H O L E N D R E C H T S C H O O L  
 

Onder begeleiding van Maaike T Schroots (docent BVO en 
Intern Cultuur Coördinator) maakten kinderen van de 
Holendrechtschool in Amsterdam Zuid Oost divers werk. 
 

17 De Cactuskas 
Hoe ziet een cactus eruit? En hoe voelt een cactus eigenlijk? 
Kan je de vormen en structuren namaken? Onderbouw-
leerlingen maakten een prachtig gekleurde collectie cactussen 
 

18 Droomboom  
Wat is het belang van bomen? En hoe ziet jouw droomboom 
eruit? Kinderen lieten hun fantasie de vrije loop en er zijn 
prachtige boomtakken gemaakt die de fantasie verbeelden. 

 
 

 


