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Vanaf 3 juni t/m 31 augustus hangen werken van Marcelle van 
der Leeuw en Marike Klomp in het schouwburgrestaurant van 
Ogterop te Meppel. Door een spannende combinatie van abstractie 
en realisme wordt je meegenomen in het hectische bestaan van 
vrouwen van nu. 
  
Marcelle laat zich inspireren door momenten van rust en stilte in haar 
omgeving en mensen om haar heen. In mei heeft zij met een van 
haar portretten een Masterclass gewonnen bij de expositie ‘Het 
Portret van Drenthe’ Al eerder werden twee portretten gekozen om te 
hangen bij ‘De Verzameling Drenthe’ , dit waren getekende gezichten 
van haar grootouders, die door de toevoeging van kleur een eigen 
karakter krijgen (niet op deze expositie aanwezig). Een intiem werk 
waarin haar dochter in zichzelf gekeerd krabt aan haar arm, geeft de 
persoonlijk momenten die Marcelle in haar werk zoekt, goed weer. In 
het Schellinkje zullen niet alleen portretten van Marcelle te zien zijn. 
Zo is bijvoorbeeld haar werkmachine, waarop zij al jaren exclusieve 
houten meubels maakt, tijdens deze expositie te bewonderen. Een 
explosieve machine waarin Marcelle haar rust vindt. Deze 
tegenstelling is in dit werk prachtig weergegeven. 
“Vrouw uit het water” van Marike heeft in het CODA-museum in 
Apeldoorn gehangen en is tijdens deze expositie voor het laatst te 



bezichtigen. Marike haar werk kenmerkt zich door abstractie en 
expressiviteit. In vier zelfportretten krijgt de kijker een impressie van 
de bijna schizofrene rolwisselingen die vrouwen vandaag de dag in 
zichzelf moeten verenigen. Ook een strak, bijna grafisch, werk van 
haar zal de komende maanden te bewonderen zijn. “Niet mijn kind!” 
waarin voor de scherpe kijker de vileine strijdt tussen twee meiden 
zichtbaar wordt. In totaal hangen er 18 schilderijen van de 
kunstenaressen. Beiden hebben hun werk de afgelopen jaren sterk 
ontwikkeld onder begeleiding van Francis Kilian. 
  
Kortom, de komende maanden is eten in het Schellinkje een 
indrukwekkende ervaring. Tijdens het eten hebt u zicht op een 
bijzondere combinatie van abstract en realistisch werk dat zeker voor 
gespreksstof zal leiden tijdens het diner. 
  
  
Marike	  en	  Marcelle	  zijn	  ook	  te	  volgen	  op	  Twitter:	  
@marikeklomp	  @leeuwleeuw	  
Of	  bekijk	  alvast	  hun	  beeldend	  werk	  op:	  
http://marikeklomp.blogspot.nl/	  	  
http://marcelle-‐van-‐der-‐leeuw.tumblr.com	  

	  Wilt	  u	  twitteren	  over	  onze	  expositie?	  	  	  #fasesenmomenten	  
	  
Marcelle	  van	  der	  Leeuw	  werkt	  ook	  in	  opdracht.	  	  Zij	  is	  te	  bereiken	  op	  :	  
T:	  0522-‐241944	  
M:	  06	  11104073	  
	  	  


