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Het gaat goed met Zaay! aan de
Asselsestraat. Ruim drie maanden
geleden opende Margaret Bakker
de deuren van haar galerie in een
voormalige zaadhandel. Ze biedt
onder anderen (jonge) kunste-
naars uit Apeldoorn een podium
en er is ruimte voor fotografie.
De keuze van haar nieuwste expo-
sitie is gevallen op een overleden
fotograaf wens naam een enke-
ling bekend zal voorkomen: Teus
van der Heiden.
Ooit begon hij zijn carrière als
hobbyfotograaf, maar in Apel-
doorn (1960-1970) begon de pro-
fessionele victorie. Vanuit zijn ate-
lier aan de Mariastraat en de kroe-
gen die hij al netwerkend frequen-
teerde haalde hij aardige opdrach-
ten binnen. L’Oréal is daar een
aardig voorbeeld van. Zijn verhui-
zing naar Amsterdam deed zijn

ster rijzen. De modefotografie
bleek commercieel een goede keu-
ze.
Jan Jansen (schoenen) en Edgar
Vos (kleding) maakten van zijn
diensten gebruik. In 1997 won hij
de persprijs van het NRC.
Margaret Bakker laat een andere
kant van Van der Heiden zien. Hij
maakte in 1976 een reis naar Af-
ghanistan en fotografeerde daar
onder meer een boeddhistisch
kunstwerk in een rots dat de eeu-
wen trotseerde tot de Taliban in
actie kwamen en het met de
grond gelijk maakten. Rembrandt-
achtige beelden (clair-obscure)
maken deel uit van de foto’s die
Bakker via haar nicht (ze was met
Van der Heiden getrouwd) laat
zien. ,,Pure kunst’’, zegt ze van de
bijzondere foto’s. ,,Kunst die hier
thuishoort.’’

Apeldoorn kan met ingang van
september 2014 zes weken genie-
ten van foto’s uit binnen- en bui-
tenland. Een belangrijke rol is
weggelegd voor fotograaf Teun
Hocks waarvan CODA werk in
huis heeft. CODA erfde die foto’s
van het Van Reekum Museum
waarvoor Pier Pennings de aanko-
pen had verricht.
Pennings was in die dagen be-
leidsmedewerker cultuur van de
gemeente Apeldoorn. Anno nu is
Teun Hocks nog veel beroemder

dan toen en is Pier Pennings als
directeur de stuwende kracht ach-
ter de tweede aflevering van de
Apeldoornse Fotobiënnale. ,,Uiter-
aard zal er ook nieuw werk van
Hocks te zien zijn’’, zegt Pen-
nings.
Plaats van handeling is het Cul-
tuurkwartier. Er zijn exposities ge-
pland in CODA, ACEC en Mar-
kant. Wellicht zal Gigant ook een
rol kunnen spelen. Ook de Hoofd-
straat wordt in het evenement be-
trokken. En dan is er nog een rol

Debutante Ufkes weet te verrassen
Twee figuurtjes
in een omge-
ving die heel
soms te herken-
nen is, maar
dan wel geab-
straheerd. Fo-
to’s die je niet
verwacht van
iemand die zo-
juist is afgestu-
deerd aan de
Fotovakschool.
Een debutante
die met haar
werk emoties
oproept. Ze
staat nog niet
in de schijnwer-
pers, maar de
eerste passen
zijn gezet. In
Hotel Abbekerk
aan de Canada-
laan. Ook al
geen alledaagse
omgeving waar
je even binnen-
stapt om naar
een expositie te
kijken.
Maar tot en
met het einde
van dit jaar is
dat mogelijk.
Zij het na de
klok van 16
uur. Astrid Uf-
kes is maar
wat blij met al
die belangstel-
ling. Jarenlang
was deze crea-
tieve vrouw op
zoek naar een
passende vorm
om uiting te geven aan hetgeen haar bezighield. Zo maakte destijds een zwangerschap een einde aan
haar studie aan de Kunstacademie in Enschede en zag ze later een carrière als kledingontwerpster en
interieuradviseur stranden.
Ufkes is geboren en getogen in Apeldoorn, de stad die ze rond haar twintigste verliet om er vijftien
jaar geleden weer terug te keren. In 2009 kwam de fotografie in beeld. Een vakopleiding aan de Foto-
vakschool heeft ze dit jaar met vlag en wimpel afgerond. Portretten, die ze verwerkte in covers voor
een imaginair tijdschrift. In een oplage van tien.
Haar expositie Me and Myself is van een heel ander chapiter. Die ’‘Me’ is Ufkes zelf, verbeeld door
twee vrouwenfiguurtjes die zijn neergezet in de wereld om hun heen. Het levert 15 intrigerende beel-
den op. Een debuut dat smaakt naar meer.
www.uffotodesign.nl

� Carli Hermès komt naar
Apeldoorn. Persoonlijk
is de topfotograaf op za-
terdag 2 november in
CODA aanwezig om
over zijn werk te vertel-
len. Een dag later gaat
de expositie ’De kunst
van het verleiden’ voor
het publiek open met
foto’s en films van de
man die 25 jaar als kun-
stenaar actief is. ,,Ero-
tisch, eigentijds, prikke-
lend, bevreemdend en
verleidend’’ laat CODA
weten. De expositie is
tot 26 januari 2014 in
CODA Museum te bekij-
ken.

Fotografie als kunstvorm.
Apeldoorn kan er niet
genoeg van krijgen. Her
en der in de stad zijn
exposities. In Hotel
Abbekerk exposeert een
debutant, in galerie Zaay!
komt een dode fotograaf
tot leven, CODA heeft
een beroemdheid in huis
en Pier Pennings gunt
ons met de Fotobiënnale
een blik op de toekomst.
door David Levie

� Teus van der Heiden wist zich ook als reisfotograaf te onderscheiden. In de jaren z

Fotografie als kunstvorm: Heden, verled

Teus van der Heiden
herleeft in Zaay!

CARLI HERMÈS
25 JAAR
TOPFOTOGRAAF

Fotobiënnale Apeldoorn
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voor de Fotovakschool van het
Tsjechische Opava, die aan de uni-
versiteit van de stad verbonden is.
Fotograaf Jindrich Streit wiens
werk in Apeldoorn was te zien is
daar als lector aan verbonden.
Uiteraard doen ook Apeldoornse
fotografen aan de biënnale mee.
Voor hen is onder meer een expo-
sitie ingericht over een project
met autistische kinderen.
Fotografie als kunstvorm. Pier
Pennings kocht met steun van de
provincie Gelderland voor 70.000

gulden foto’s aan voor het Van
Reekum Museum. ,,De tijden van
toen zijn niet meer te vergelijken
met die van nu’’, zegt Pennings
verwijzend naar het digitale tijd-
perk. De camera ligt nu binnen ie-
ders handbereik en dat is te mer-
ken ook.’’ Pennings studeerde zelf
aan de Kunstacademie in Arn-
hem. ,,Degenen die nu afstuderen
zijn veel beter op de keiharde
maatschappij voorbereid dan wij
destijds. Je moet je onderscheiden
wil je overleven.’’

,,Ook de rol van de Fotovakschool
is sterk gewijzigd’’, vervolgt Pen-
nings. ,,Ooit een beroepsoplei-
ding voor de detailhandel met de
nadruk op de technische kant. Nu
zijn er steeds meer creatieve as-
pecten aan de opleidingen toege-
voegd. Steeds meer mensen vol-
gen een tweejaarlijkse opleiding.
Maar de markt is duidelijk over-
voerd. Een lastig probleem. De Fo-
tovakschool zal daar vroeger of la-
ter een antwoord op moeten vin-
den. ‘’

Een van de boeddha’s in Bamiyan (Afghanistan) in betere dagen. Onislamtisch meenden de Taliban die in 2001
met kogels en explosieven een maand nodig hadden om de beelden op de Zijderoute van weleer te vernietigen.

Exposities

� +APELDOORN
Paleis Het Loo, di t/m zo en feestdagen
van 10-17 u. Nieuwe aanwinsten in oost-
vleugel. (t/m 31 dec). 36 topstukken uit
Mauritshuis (t/m maart 2014). Vorst op
reis met reisbenodigheden van de Oran-
jes. (/m 1 dec). Het Oranje Fotoalbum, fo-
to’s (t/m 24 nov). Wij Willem, multime-
diale presentatie Oranje in kader van 200
jaar koninkrijk. (t/m maart 2014).
CODA Museum (maandags gesloten).
Vosselmanstraat: CODA Kindertentoon-
stelling Klaar voor de start?, illustraties
van Harmen van Straat en Loes Riphagen.
(t/m 5 jan). Dear to wear, sieraden uit col-
lectie Paul Derrez/Willem Hoogstede.
(t/m 26 jan). Rob Weddepohl, over-
zichtsexposiite mmv van Ingrid Verheul,
beelden. (t/m 2 feb). De kunst van het
verleiden, Carli Hermès- 25 jaar topfoto-
graaf. (t/m 26 jan). Vierdieping: Dies
Griffioen, het Huis in de Parken. (t/m 8
dec).
CODA, bibliotheek Vosselmanstraat,
Bert Hunink, foto’s. (t/m nov).
CODA DokZuid, 1ste Wormenseweg
460:Do May (Pretentielozen), schilde-
rijen. (t/m 7 nov).
Weekend Galerie, Loolaan 49, za en zo
13-17u: Lia van der Burgt, schilderen, ge-
mengde technieken, fotografie en objec-
ten en Ineke Moes, kermaiek. (t/m 10
nov).
ACEC, Roggestraat, wo t/m zo 12-
17.30u: Kijken, zien creeëren, design van
Bert Klaaysen. (t/m 17 nov). Kunst Schil-
dersCollectief (t/m 23 dec)
Galerij de Hamer, Asselsestraat 50,
woe en vrij 11-17.30u, do 11-21u, za
10-17u: Stapel-op-Kunst, Ron van der
Werf, schilderijen.
Galerie Zaay!, Asselsestraat 43, do, vrij
en za 11-17u: Teus van der Heijden, fo-
to’s, Tom de Jong, schildrijen, Anita ten
Wolde, stillevens, Jac Ekamper, schilde-
rijen en Nans Logtenberg, sculpturen
brons. (t/m 26 nov).
Het Michaelkristal, Jachtlaan 52-54
(ventweg), iedere woe: 13.30-17u: kris-
tallen, edelstenen en bewerkingen van en
met deze materialen.
Kunststudio Mirjam Tiggeloven, Beek-
straat, ma 13-17u, do 11-17u, za 13-16
en koopzondagen 13-16u.
Galerie Wim Streep, Rustenburgstraat
44b, dgl 11-17u en koopzondag: werk
van Wim Streep.
Galerie PS20, Stationsstraat 45a, ma-
t/m zavrij 13-15u. Erna Smits, gemengde
technieken en kematiek en beelden van
Pretentielozen. (t/m
Artcafé Sam Sam, Van Kinsbergen-
straat, di-zo 15-01u: Jacintha Bierens, fo-
to’s van Bali. (t/m 17 nov).
Wijnen&zn, Koninginnelaan 40, di-do
10-18u, vr 10-20u en za 10-17u: Nuria
Andreu, wijngaarden in Spanje.
Galerie natuurschilder Bert Lund, Jacht-
laan 145, woe en vr 14-18u en 2e en 4e
zaterdag van de maand 10-16u.
Kunstruimte H10a, Hoofdstraat 10a.
Openingstijden eerste en laatste zondag
van de maand van 13-17u: Roel Ottow
en Anneke Eggermont. Gasten Mérie van
Zandwijk-Rijnberk, Annewil Jansen en Jan
Hiensch (t/m 3 nov).
Kunstruimte Riks Vos, Egerlaan 17,

woensdagavond 19 tot 21 uur, donder-
dag 11 tot 15 uur en op afspraak. Colla-
geschilderingen met papier en loodfrag-
menten.
Denksportcentrum, Dubbelbeek 24
schilderijen van Dori Hagen uit Vaassen
(t/m medio jan).
Museum In de Zevende Hemel, Schot-
wqeg 63, za en zo 13-16: Sinterklaasex-
positie (t/m 5 dec).
Hotel Abbekerk, Canadalaan, dgl
16-20u: Astrid Ufkes, foto’s.
Visio Het Loo Erf, Waldeck Pyrmont-
straat 31, ma-vrij 9-12 en 14-17 uur.
Thea Dijkema, keramische beelden.
De Veenkamp, Gemzenstraat 9, dgl
9-17u: Ans van Bra, schilderijen met als
thema ‘kinderen’.
Zorgcentrum Wilhelmina, Tannhauser-
straat: dagl 9-17u: Auke Terpstra. (t/m 26
nov).
Zorgencentrum Casa Bonita, Anklaarse-
weg, dgl 9-20u: Symbolische hoeden en
Christine van de Burg, schilderijen. (t/m 5
dec).
Talma Borgh, Fortlaan 47, dgl 9-18u.
Kringloopwinkel Foenix, Aruba 6,ma
13-17 en di t/m za 10-17u: Medea Huis-
man, foto’s.
Activiteitencentrum Apeldoorn (Siza),
Schorpioenstraat 69, werkdagen 10-15u:
Marcel Mooij, foto’s. (t/m 15 dec).
Huisartsencentrum De Eglantier, Eger-
laan 10: Rianne Marris, schilderijen. (t/m
23 dec).
� BEEKBERGEN
Collectie ‘40-‘45 Beekbergen, Dorp-
straat, za 13-17u: voorwerpen en docu-
menten uit WOII.
Markenhof, Kuiltjesweg 1, dgl 9-18u:
schildersgroep Nion. (t/m 18 nov).
� HOOG SOEREN
Hotel Oranjeoord, dagl: Wilma W. Kel-
ler, schilderijen. (t/m begin dec).
� LOENEN
Galerie Arthuus, Eerbeekseweg:vrij, za,
zo en ma 11-17u: Ingrijd Mertens, schil-
derijen, Mariëlle Braanker, glas, Carmine
Leta, objecten metaaldraad, Mieke Diek-
mann, schilderijen en bronzen beelden.
(t/m 8 dec).
� UGCHELEN
Duthler Woondesign, Ugchelseweg:
Dio Konijnenberg.
Sprengenhof, dr Piekemalaan, dgl
9-18u.

zeventig van de vorige eeuw bezocht hij Afghanistan.

den en toekomst in beeld

� Glas van Mariëlle Braanker is te zien in galerie ‘t Arthuus aan de Eerbeek-
seweg in Loenen. Verscheidene kunstenaars exposeren daar waaronder ga-
leriehoudster Mieke Diekmann. foto Arthuus

volgend jaar naar Cultuurkwartier

� Fotograaf Bert Hunink exposeert
in de bieb aan de Vosselmanstraat.


