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Nic Jonk
Geboortejaar 1928
Overleden 1994
Woonplaats Grootschermer
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Nic Jonk staat bekend om zijn
plastische beeldhouwwerken met
rondingen, die in brons zijn gegoten.

Zeefdruk

Moeder en kind (Den Haag) 1956

‘Sirenen’ (1970)
In de Swafertvijver

Geïnspireerd door voorgangers als
Maillol, Renoir en Bourdelle staat het
vrouwelijk schoon model. Het werk
getuigt van respect voor het leven
en bezit een ongekende oerkracht,
handelt over liefde en vruchtbaarheid
en laat opvallend veel vrouwelijke
vormen zien.

Ricardo Liong-A-Kong
Geboortejaar 1953
Woonplaats Hengelo
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‘Golf’
Het beeld bestaat uit een ‘kleine’ en een ‘grote golf’. Het beeld verwijst in vorm
en titel naar water, preciezer gezegd naar de Drienerbeek die overkluisd is om
het wooncentrum De Koren-buurt te realiseren.
Ricardo Liong-A-Kong wilde stromend water, dat
hij ziet als leven: het beweegt, maakt geluid,
stroomt van hier naar daar.
In een bebouwde omgeving schept water ruimte:
daar waar water zichtbaar is kan geen weg lopen,
geen huis staan. De grote golf staat rechtop en
gaat de grond in om 10 meter verder als klein
water spuwend golfje uit de grond
te komen.
olieverf op doek (2013)
Museum voor Hedendaagse Hengelose Kunst

‘Golf’ (2001)
Humanitas-Wooncentrum
De Korenbuurt, Hennepstraat 4

Als vormgever van ideeën maakt hij onder andere
tekeningen, (kunstenaars)boeken, websites, installaties
en tentoonstellingen.

Janny Brugman-de Vries
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Janny werkte veel in opdracht, ze
maakte tal van beelden, plastieken en
mozaïeken voor diverse gebouwen en
parken. Janny was gekwalificeerd als
wandschilder, monumentaal kunstenaar, beeldhouwer, glasschilder, vervaardigster van mozaïek en docente.
Zij maakte wandplastieken en veel
oorlogsmonumenten o.a. het bevrijdingsmonument (1949) aan het
Troelstraplein in Hengelo. Ook maakte ze werk voor scholen en bankgebouwen. De onderwerpen zijn
figuurvoorstellingen en non-figuratief. Het materiaal waar ze
mee werkte was brons en steen.

Moeder en kind (1967)

Glasplastiek (1973)

‘Aap’
J.Perkstraat,
speelplansoen tussen drie basisscholen

Geboortejaar 1918
Overleden 2006
Woonplaats Almelo
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Evert Strobos
Geboortejaar 1943
Woonplaats Hengelo
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Het werk van Strobos is gebaseerd
op een grote kennis van het materiaal, het ruimtebepalende aspect.
Het duidt aan en wordt een symbool
op een gegeven locatie, het ontstaan
vanuit een persoonlijke conceptie en
het suggegeert een centrum of een
richting; voorwaarden die de plastieken van Strobos tot monumentale
tekens maken.
In staalplastieken, met eigentijdse
middelen en een grote verbeeldingskracht drukt hij het bewustzijn uit van
ruimte en tijd.
De staalplastieken zijn van cortenstaal. Staal is sterk en weervast en
heeft een kenmerkende roodbruine
kleur. Die kleur spreekt Strobos aan:
‘Een oerkleur, je kunt het overal neerzetten’.

Kröller-Muller museum,
Otterlo 1973

‘n.a.v. Stonehenge’ (Hasseler Es) 1984

ZONDER TITEL (1978)
Laan van Driene (Groot Driene)
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Bert Nijenhuis
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Zijn specialismen zijn: werken in
zout, figuren in brons, bronzen beelden, combinatie brons en keramiek
met de deoroller.
‘Het lijkt wel een koning’ Toen het
beeld in klei in het atelier stond en
bijna klaar was, kwam er een vriend
van Bert. Het is zo’n vriend die niet
zoveel zegt om vervolgens ineens met
de samenvatting te komen: ‘Het lijkt
een koning’. Dat vond Bert erg aardig en hij raakt getroffen. Het paste
precies bij waar hij mee bezig was
en hij besloot dat het de titel van zijn
beeld zou worden.
Als geboren Hengeloër en kunstenaar
heeft Bert zijn gevoeligheden. Hij is
begaan met bepaalde plekken in de
omgeving. De Grundel beschouwde
hij als een heilige plek in Hengelo.

‘Kijk zelf maar’(Boekelo) 2013

Twee kronen,
de W en de M als nieuwe eenheid,
in plaats van een staatsieportret
(Brons 2013)

‘Het lijkt wel een koning’ (2004)
Grundellaan

Geboortejaar 1960
Woonplaats Boekelo
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Jan Baetsen
Geboortejaar 1944
Woonplaats Hengelo

15

Behalve als beeldhouwer is Baetsen
ook actief als schilder en wandschilder, (strip) tekenaar en graficus.
Tevens is hij assemblagekunstenaar.
Zijn stijl is herkenbaar aan geometrische vormen: cirkels, cilinders,
rechthoeken en vierkanten. Voor zijn
sculpturen gebruikt hij vaak roestvrij
staal, waarvan hij het oppervlak zodanig bewerkt dat het een levendig
uiterlijk krijgt.

‘5 Cilinders’
bij Twentebad (Hengelo) 1972

Het Kunstwerk ‘Verbinding’
Het werk dateert uit 1980. Het heeft
als uitgangspunt verbindingen, lijnmassa en gelijkwaardigheid.

Olieverf op linnen (2000)
Museum voor Hedendaagse Hengelose Kunst

‘Verbindingen’ (1980)
Laan van Driene/Boekweitweg
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Ali Koubâa
Geboortejaar 1943
Woonplaats Hengelo
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Naast monumentaal werk in opdracht
maakt Ali Koubâa ook schilderijen,
etsen, tekeningen etc.
De monumentale objecten in opdracht
zijn ‘site-specific’, omdat ze voor een
bepaalde plek, ruimte ontworpen zijn.
Het gaat Ali er om een spannende
verhouding tussen kunst, architectuur en openbare ruimte
te creëren.

Zonder titel
Bornsestraat,
voor gebouw Thomasson Dura (Woolde)

Acryl op doek (2009)
Museum voor Hedendaagse Hengelose Kunst

ZONDER TITEL (2002)
hoek P.C. Hoofdlaan/Laan van Driene

Colofon
Dit boekje is tot stand gekomen door:
• ter beschikking gestelde buurtbon door de gemeente Hengelo;
• foto’s gemaakt door Kirsten Jöersen;
• samenstelling materiaal door Ellen Jöersen,
Henny Gemser en Albert van de Berg;
• layout en drukwerk door Grafimedia Dienstencentrum Praag.
Aanvullende informatie over beelden en kunstenaars op de
website van Groot Driene: www.groot-driene.nl

www.groot-driene.nl

