
Nieuwsbrief Kunst Op Locatie – december 2022 

   
KunstLokaal, Vondellaan 49, 5421 PN Gemert  
Openingstijden ma t/m vr van 9.00 - 21.00 uur  
Zondag 11 december en zondag 8 januari van 13.00 tot 17.00 uur.  
  

 
Expositie   5 december ’22 t/m 25 januari ‘23  

 
Een bijzondere expositie van twee Gemertenaren die hun werk 
al op vele plekken exposeerden.. alleen niet eerder in Gemert. 
De kleurige schilderijen van Alphons Arts en de gestileerde 
beeldhouwwerken van Theo van de Werff vormen een 
combinatie die zeker de moeite van een bezoek aan deze 
expositie waard zijn! 
Tijdens de zondag openstelling van 11 december zal de band 
“And Friends “ waar ook Alphons Arts deel van uit maakt voor 
de muzikale omlijsting zorgen. 
 

Theo van de Werff 

Sinds 1967 is Theo van de Werff (Gemert, 1950) actief bezig met 
beeld en vorm. Zijn interesse in creatieve uitingsvormen werd 
gewekt tijdens zijn opleiding tot psychiatrisch verpleegkundige. 
Als autodidact bekwaamde hij zich in het houtsnijden met 
objecten als maskers en totempalen, en later werd vooral steen 
zijn onvoorwaardelijk materiaal. In deze beginperiode stond 
vooral de realistische mensfiguur centraal in zijn werk.   
 

Theo van de Werff: "Tegenwoordig heeft elk beeld voor mij twee 
uitgangspunten: pure abstractie en zuiver realisme. Abstractie 
heeft voorrang. Het begin van elk beeld is een formeel concept dat 
geheel abstract zou kunnen worden uitgevoerd, maar door het 
realisme inspraak te geven ontstaat een boeiend samenspel. Door 
deze werkwijze moeten realisme en abstractie, tegenstrijdigheden 
als zij zijn, zich hoe dan ook met elkaar verzoenen."  Sinds een 
tiental jaar maakt Van de Werff ook schilderijen. Deze kleurrijke 
composities zijn voor Van de Werff studies naar de eenvoud van 
vorm en kleur, en hebben daardoor een duidelijke invloed 
achtergelaten op zijn beeldhouwkunst.  
Theo van de Werff presenteerde de afgelopen jaren zijn werk o.a. 
bij Art Keukenhof in Lisse, Kunstschouw te Schouwen-Duivenland, 
de Kennedytoren in Eindhoven en bij diverse galerieën door heel 
Nederland. Daarnaast is Theo’s werk te zien in verschillende 
instellingen en openbare gebouwen zoals ziekenhuizen, bij 
particulieren en in zijn eigen atelier en tuin.  
 

Tijdens de expositie laat Theo wat van zijn kleiner en compacter 
werk zien.   www.theovandewerff.nl 

 

http://www.theovandewerff.nl/


Alphons Arts (1951) 
Alphons Arts is geboren in Noord Limburg, maar bracht de langste tijd 
van zijn jeugd door in Uden en Tilburg. In 1976 verhuisde hij naar 
Gemert waar hij ruim 40 jaar kunstlessen heeft gegeven, voornamelijk 
op het Commanderij College Gemert, maar ook o.a. op het Grafisch 
lyceum Eindhoven en andere kunstopleidingen. Vanaf 2016 ging hij 
met pensioen. 

 

Hij was al vroeg gefascineerd door de zichtbare werkelijkheid. Deze 
werd dan door hem vertaald in gedachtes en overpeinzingen die dan 

weer op het papier of doek een eigen vorm 
kregen. Zijn lagere schooltijd was dan ook geen 
periode van sport of andere spelen, maar een 
tijd van tekenen en schilderen. 

 
Dit is altijd zo gebleven; zijn hele leven staat 
voornamelijk in het teken van de kunst! Er zijn 
periodes geweest waarin het zelf vormgeven 
op een wat lager pitje stond. Toch is er in de 
afgelopen 50 jaar altijd sprake geweest van veel 
eigen werk. Verkopen of exposeren is nooit een 
doel geweest. Ook het naar buiten brengen van 
eigen werk heeft nooit zijn prioriteit gehad. 
Desondanks legt Alphons de lat erg hoog voor 
zichzelf; hij wil zich niet verloochenen voor 
commercieel gewin en blijft vasthouden aan 
zijn eigen doelen in de kunst. De vormaspecten 
in zijn hoofd, deze verbeeld in kleurrijke 
schilderijen, blijven zo dicht bij hem zelf dat er 
nooit veel behoefte is geweest om dit met 
anderen te delen. 
De uitnodigingen om deel te nemen aan diverse 
biennales, o.a. te Wenen, Florence en ook die 
van Lissabon heeft Alphons voor kennisgeving 
aangenomen; deze stappen lijken hem, naast 
andere redenen, nog “te ver van zijn bed”!  
 
Echter, aangemoedigd door diverse mensen uit 
zijn directe omgeving heeft Alphons vanaf 1973 
toch geregeld exposities gehouden. Met 
zijn  muzikale en kunstzinnige vrienden heeft 
Alphons de laatste jaren ook deelgenomen aan 
het grote landelijke project “Mijn Straat”, 
waarin kunstenaars en musici terugkijken naar 
hun jeugd en dit in hun eigen vormen, teksten 
en liedjes weergeven! 
 
In zijn woonplaats Gemert is hij weliswaar geen 
onbekende kunstenaar, maar zijn schilderijen 
werden voornamelijk in galerie Kunststation  



Uden tentoongesteld en in depot bewaard! Helaas heeft deze galerie 
de deuren tijdens de Corona periode moeten sluiten! Dat is indirect de 
reden dat dichter bij huis, een kleine expositie samen met 
beeldhouwer Theo van de Werff een welkome aanvulling kan zijn! Het 
betreft hier een selectie uit werk van de laatste jaren met voornamelijk 
schilderijen in gemengde technieken.  

 
Nog steeds zijn mensen in al hun verschijningsvormen en relaties, af 
en toe gecombineerd met muziekinstrumenten, zijn bron van 
inspiratie. Soms in duidelijk herkenbare beelden, dan weer naar het 
abstracte met een onmiskenbaar grafisch lijnenspel. Dit lijnenspel laat 
zich het beste zien in de reeks werken met musici op snaar-
instrumenten. Het is dan ook muziek wat naast kunst als een rode 
draad door het leven van Alphons loopt; zowel in zijn schilderijen, als 
in die spaarzame momenten wanneer hij met zijn muziekmaten van 
vroeger, de band Square Uden weer eens een optreden verzorgt! 
Daarnaast geeft het spelen in zijn huidige band “And Friends” hem 
natuurlijk ook de nodige inspiratie! 
Alphons is zoekende naar de essentie van zijn kunst; blijft altijd dicht 
bij zichzelf op reis naar het volgende werk. 
 
Hard werken ligt daaraan ten grondslag; schilderen en tekenen is 
tenslotte een uiting van het individuele kijken naar de zichtbare 
werkelijkheid!  

   Website: www.alphonsarts.com 
  
 
 
 
 
 

 

http://www.alphonsarts.com/

