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Koos Breukel, Rutger Hauer (1944) acteur
2009
100 x 67 cm
inktjet print

Katinka Lampe, 1410131
2013
140 x 110 cm
olie linnen
Courtesy Galerie Ron Mandos

Met Hart en Ziel is een tentoonstelling waarin de 

hedendaagse visie op het portret zichtbaar wordt. 

De oorspronkelijke functie, om in een schilderij vast 

te leggen hoe iemand er uitziet, is door de fotografie 

overbodig geworden. Tegenwoordig laat de kun-

stenaar de beschouwer vooral in de ziel kijken. De 

kunstenaars in deze tentoonstelling hebben elk hun 

eigen visie op het fenomeen portret. Het verschil is 

zichtbaar in het materiaalgebruik en de techniek, 

maar toont zich vooral in de inhoud.

Claire Felicie, Marinier Emiel, 26 jaar, voor, 
tijdens en na zijn uitzending naar Afghanistan 
2009/2010
drieluik uit de serie Marked

Rosemin Hendriks, Zonder titel
2013
66,4 x 49,5 cm
houtskool, pastel en conté
Courtesy Tanya Rumpff, 
art consultancy

Ytje Veenstra, Peggy Olson/
Hamilton Interior
2013
29,7 x  42 cm
papercut, potlood,  
gekleurd papier, tape

Het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland nodigt u uit een bezoek te brengen aan een 
tentoonstelling in de reeks Dreef Exposities te Haarlem. Van 10 april tot en met 5 juni 2015 is in 

het  Provinciehuis, Dreef 3 te Haarlem, een tentoonstelling ingericht onder de titel

MET HART EN ZIEL
KOOS BREUKEL, CLAIRE FELICIE, ROSEMIN HENDRIKS,

KATINKA LAMPE, LEVI VAN VELUW, YTJE VEENSTRA

Op vrijdag 10 april om 17 uur wordt de tentoonstelling geopend door Bert Sliggers,  
voormalig conservator Teylers Museum. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 

Tijdens de opening maakt fotograaf Hans Vissers een bijzonder portret van bezoekers.

r.s.v.p. vóór 5 april op infodreefexposities@gmail.com

De expositie is op werkdagen te bezichtigen van 09.00 tot 17.00 uur

Aan het einde van de 18e eeuw liet de Amsterdamse bankier Henry Hope 

aan de rand van de Haarlemmerhout het buitenverblijf ‘Welgelegen’  

bouwen. Het imposante gebouw was bedoeld om er de omvangrijke 

kunst verzameling van Hope in onder te brengen. Sinds 1930 dienen de 

grote museumvertrekken op de bel-etage als vergaderzalen voor het 

provinciaal bestuur van Noord-Holland, maar onder de Staten zaal is op de 

begane grond een tentoonstellingsruimte ingericht waar onafgebroken 

exposities zijn te zien. 

 

In de reeks ‘Dreef Exposities’ wordt o.a. aandacht besteed aan het werk 

van Noord-Hollandse kunstenaars, werk uit de Provinciale Atlas van 

Noord-Holland en werk uit de Kunstcollectie van het Provinciaal Bestuur.  

De tentoonstellingen zijn voor het publiek vrij toegankelijk op werkdagen 

van 09.00 uur tot 17.00 uur. 

De tentoonstellingen in de reeks Dreef-Exposities worden voor de  

Provincie Noord-Holland samengesteld en geproduceerd door  

Willemijn Faber, 06 1058 3636 / infodreefexposities@gmail.com
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