
 

 
WATER & VUUR: BEZIELING - RELIGIE - KUNST  
Dertien beeldende kunstenaars exposeren in Museum Boxtel 
 
Dertien professionele kunstenaars exposeren van 29 augustus tot en met 1 november 2020 in 
Museum Boxtel. Een expositie ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de landelijke AKKV 
(Algemeen Kristelijk Kunstenaarsverbond), waarbij zij zijn aangesloten. De deelnemende 
kunstenaars hebben ieder hun eigen discipline. Dat leidt tot een gevarieerde expositie met een 
grote diversiteit aan kunstuitingen. De kunstenaars hebben zich laten inspireren door het thema 
‘Water & Vuur’. Een thema dat zowel in religies als in het leven van nu van grote betekenis is. 
Kortom een expositie van hoog niveau, die de moeite van een bezoek meer dan waard is. 
 
Exposanten 
De exposerende kunstenaars zijn: Marleen B. Berg, Alie de Boer, Irma Frijlink, Jan Haen, Jeanne Tax, 
Elganan Jelsma, Carola Mokveld, Afke Schenkelaar, Willem van Spronsen, Greetje Majoor Rijerse, 
Marijke Jager Burggraaff, Jaap Majoor en Rob Schultheiss. Hun inspiratie voor deze expositie: het 
thema ‘Water & Vuur’. Zo is er een installatie te zien van Jan Haen, getiteld ‘wijwater’, gemaakt van 
onder andere heiligenbeeldjes, ‘gewijd’ bier en jeneverflesjes. Voor Carola Mokveld uit Vught zijn 
water en vuur beiden in haar verenigd. Het vuur zet haar aan tot werken, het water stuurt de 
emoties in haar werk. Jeanne Tax, ook uit Vught, ziet de regenboog als een inspiratie en verbinding 
tussen de elementen. De Eindhovense Afke Schenkelaars is gefascineerd door de constante 
beweging van water en vuur. Zij laat dan ook geen afgewerkt eindproduct zien, maar een werk ‘in 
progress’. Zij zal haar werk tijdens de expositie regelmatig aanpassen en aanvullen. Een reden om 
de tentoonstelling vaker te bezoeken. 
 
Demonstraties 
Tijdens de looptijd van de expositie is er elke zondagmiddag van 14.00 tot-16.00 uur een ‘Meet & 
Greet’ met een of meerdere kunstenaars. Enkele kunstenaars verzorgen dan ook demonstraties 
zoals Afke Schenkelaars met ‘Vuur on the move’, die iedere week haar werk aanvult, Jeanne Tax, 
die tweemaal een demonstratie geeft over beeldhouwen, houtbewerking en werken met hars en 
Carola Mokveld met een demonstratie ecoprint. Op de website www.muboboxtel.nl is te vinden 
wie wanneer aanwezig is en wanneer welke demonstraties worden gegeven.  
 
Lezing 
Ook geven kunstenaars een lezing over eigen werk. Op 20 september om 11.15 uur zijn dat Willem 
van Spronsen en Marleen B. Berg en op 25 oktober om 11.15 uur zijn dat Irma Frijlink en Greetje en 
Jaap Majoor. Zij lichten de totstandkoming van hun werk toe en geven een inkijk op hun inspiratie 
en motivatie. Aanmelden kan nu al op info@muboboxtel.nl of 06-16041898. Entree voor de lezing 
is € 5,00 (museumkaart is geldig) Reserveren verplicht in verband met corona. 
 
Aankoop kunstwerk 
Hebben bezoekers belangstelling voor de aankoop van een kunstwerk, dan kan men contact 
opnemen met de kunstenaar zelf. Contactgegevens zijn beschikbaar in de expositie. Ook is er een 
doorlopende kunstmarkt, waar bezoekers tegen een schappelijke prijs kleine werken van de 
exposerende kunstenaars kunnen aanschaffen.  
 
Entree voor de expositie is € 4,00 (museumkaart is geldig). Voor kinderen vanaf 12 jaar € 2,00. 
Kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang.  MUBO is open op zaterdag en zondag van 13.00 tot 
17.00 uur. Reserveren verplicht in verband met corona op info@muboboxtel.nl of 06-16041898. 
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