
 
 
 

 

   

         KunstLokaal, Vondellaan 49, 5421 PN Gemert 
           Openingstijden ma t/m vr van 9.00 - 21.00 uur 

 

Expositie september 2019 
 

In de maand september kunt u in Kunstlokaal een aantal schilderijen  

en resultaten van experimentele stooktechnieken bewonderen. 

Nicole van Oss, Franca Rovers, Karin Juwett en Mientje Kuijten 

 

Openstelling zondag 1 én 15 september 2019 van 14:00 -17:00 uur 
Verdere openstellingen zijn van maandag t/m vrijdag van 9.00 – 21.00 uur. 

De expositie is tot 29 september te bezichtigen. U bent van harte welkom! 

 
 
 
Nicole van Oss woont en werkt in Gemert onder de naam nOssArt. Interesse in en bezig zijn met 
schilderen is bij haar al op jonge leeftijd begonnen. Met een schilderende opa en de winkel van haar 
ouders waarin o.a. verf en behang werden verkocht, is ze opgegroeid tussen de verfpotten.  
De natuur is haar grote inspiratiebron.  
Nicole werkt voornamelijk met acrylverf op doek en maakt daarbij gebruik van paletmessen. Hiermee 
kan ze eindeloos vormen. Indien het voor haar gevoel past, werkt ze schilderijen af met epoxy.  
Kijk voor meer informatie over haar schilderijen of een schilderij in opdracht op www.nossart.nl 

 
 
 
 
 
Friedus van den Elsen geeft op Kunstlokaal les in experimentele stooktechnieken. 
De exposerende keramisten uit zijn groep decoreren hun keramische werk door middel van 
oxides, sulfaten en bijzondere stooktechnieken. Alle technieken maken gebruik van de 
verschijnselen die optreden bij snelle, ongelijkmatige verhitting en afkoeling in de zaagsel-, 
veld- en gasoven, zoals Raku-stoken en Pit-firing.  
Het fascinerende van al deze stooktechnieken is, dat het eindresultaat niet exact te 
voorspellen is. De bijzondere resultaten zijn in deze expositie te zien.  
 



    
 
Karin Juwett is creatief therapeut, schminker en keramist. 
 

              
 
 
Afgelopen januari is ze begonnen met het thema ‘hoofden’. Daarvoor maakte ze allereerst 
een mal van haar eigen gezicht. Met siliconen maakte ze een tegenmal, zodat ze die kon 
gebruiken als mal voor de klei.  
Haar ideeën zijn oneindig. Ze heeft geprobeerd het schminken en de klei te combineren door 
wat ze schminkt uit te werken in klei. Dat werden er uiteindelijk 54!  
Ze werkt thuis, op haar werk en in atelier Cultura te Venray.  
Karin: Ik raak in euforie als ik bezig ben! Het is bijna een verslaving geworden. 
 
 
Werk van Mientje Kuijten  
 

          
  buitenoven   veldoven           raku 
 
 
Werk van Franca Rovers 
 

     raku 


