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Vladimir Sotnikov
1952-2009

Kunstschilder Vladimir  Kuzmitsj Sotnikov 

volgde een opleiding in de schilderkunst in  

St. Petersburg. Na zijn studie heeft hij drie jaar in 

centraal Azië in Kazachstan gewoond en gewerkt. 

Zijn eerste internationale expositie was in Duitsland in 

1987, daarna volgde een reeks succesvolle jaren. 

Vanaf 1988 worden zijn schilderijen regelmatig 

op veilingen aangeboden. Sotnikovs schilderijen 

bevinden zich in privé collecties van kunstliefhebbers 

in Frankrijk, Amerika, Duitsland, Zwitserland, België 

en Nederland. 

Ook zijn er schilderijen van hem in de musea van 

Simveropl, Tasjkent, Saratov en Vladovostok te 

bewonderen. 

zomertafereel - Vladimir SotnikoV - ruSland

❞Mijn vrouw had een mooi schilderij gezien op  

de Decorade op Chateau Marquette. Ik ook zei ik.

Samen liepen we naar hetzelfde schilderij...

Wdw ❞❞2rrrrrwdw 
Mooi Russisch impressionistisch schilderij.



Je ogen uitkijken
Van delfts Blauw tot Van Gogh

De vaas is meegenomen door de vader van mijn 

man die voer op de grote vaart. Vanuit welk land, dat 

weet niemand meer. Zijn vader overleed toe hij 4 jaar 

oud was.’ De vaas is zeker 100 jaar oud en één oor 

is gelijmd. De bijna 90-jarige Miek Moes-Jonker kijkt 

vanaf een bankje genietend om zich heen naar een 

bonte verzameling kunstobjecten. ’Ik verzamel niet. 

Maar als je als enig familielid in een kleine familie 

overblijft, komen de voorwerpen vanzelf naar je toe.  

Ze zijn wel mooi en je bent aan ze gewend.’ Haar 

vaas is een onderdeel van de speciale tentoonstelling 

Heemskerks kunstbezit die zaterdagmiddag werd 

geopend en die tevens de start markeert van het 

lustrumjaar Stichting Kijk! Heemskerk. De stichting is 

een groep kunstliefhebbers die, nu voor het vijfde jaar, 

vier keer per jaar een kunstexpositie organiseert in de 

hal van het Heemskerkse gemeentehuis.

Op de oproep via kranten en Facebook aan inwoners 

om voorwerpen of objecten, liefst met een mooi 

verhaal hiervoor beschikbaar te stellen, kwam in eerste 

instantie weinig respons. Dat veranderde en tot op het 

laatste moment werd er uiteindelijk werk aangeboden.

’De voorbereiding van deze tentoonstelling was veel 

werk’, vertelt secretaris, inrichter en beeldhouwer 

Grete Wijte. Naast druk mailverkeer, was er ook 

geregeld bezoek bij de mensen thuis. Het was soms 

moeilijk kiezen, legt ze uit. De enorme tegenstellingen 

in de objecten van de expositie vindt ze het leukst. 

Van een Delfts Blauwe vaas, een naïef dorpsgezicht, 

een romantisch Russisch tuintafereel, een antwoord-

mannetje, eigentijds werk van Patty Harpenau, 

van keramieke toiletrollen tot Love Spoons en nog 

veel meer. Al mist ze één ding moet ze lachen; 



een zigeunerkind met dé traan. Grete is het meest 

gecharmeerd van het werk Zonnebloemen en Van 

Gogh. ’Het is direct geschilderd op glas en prachtig van 

kleur.’ Het tafereel stelt een vrolijke Vincent voor die 

met zijn schilderspullen onder de arm naar een veld 

zonnebloemen wandelt. Vrolijke houten negerpoppen 

in Westerse kleding kijken vanuit een vitrine de 

bezoeker aan. Ze doen denken aan de strip Kuifje 

in Afrika, lacht een medebezoeker. ’Ik zag ze in een 

galerie in West-Afrika’, vertelt Fred van Tongeren. 

’Ze stellen een advocaat, een dokter en andere 

geleerden voor. Het verlangen van de Afrikaan om 

westerling te zijn. Colons, Frans voor kolonialen.’ 

’Heel interessant’, geniet ook oud-burgemeester  

Wouter Hoobroeckx van de expositie. Hij heeft nog 

lang niet alles goed gezien. Er is een boekje in de maak 

over deze expositie dat via print on demand besteld 

kan worden. Dat wil hij te zijner tijd zeker lezen ’Ik 

ben reuze nieuwsgierig naar de achtergronden en de 

verhalen achter de objecten. Veel raadsels zullen dan 

worden opgelost.’

De expositie Heemskerks Kunstbezit was in de 

openbare hal van het gemeentehuis in Heemskerk  

te bezichtigen t/m 12 april.

Dit artikel verscheen eerder in het KennemerDagblad

tekSt en Beeld Heleen Vink

VormGeVinG Henk tiJBoScH



tHeepotJeS uit maSHiko

Deze typisch Chinees/Japanse theepotjes 

zijn gemaakt door de Japanse pottenbakker Shu 

Wakasugi. Deze potjes heb ik kunnen kopen in 2012 

bij Keramiekcentrum Tiendschuur te Tegelen, negen 

maanden na de grootste aardbeving uit de Japanse 

geschiedenis waardoor 80% van het keramiekdorp 

Mashiko werd verwoest. In Tegelen werd een unieke 

expositie georganiseerd van 15 keramisten uit dit dorp. 

Het werk werd te koop aangeboden en de opbrengst is 

totaal ter beschikking gesteld aan de keramisten zodat 

huizen, ateliers en noborigama’s (houtovens) weer 

opgebouwd konden worden

isolario iV (potvorm van porselein)
Yuh kan Yeung

Is in 1959 geboren te Hong Kong en sinds 1987 

woonachtig in Nederland. Bij haar heb ik een 

workshop chinees penseelschilderen gevolgd. Haar 

huidige atelier is gevestigd in Breda. Tijdens de 

jaarlijkse kunstroute van Breda heb ik dit object 

gekocht. 

Dit zegt zij over haar werk:

“Mijn werk gaat over momenten in de tijd, het heden 

en de herinneringen uit het verleden. Verschillende 

elementen en fragmenten van deze momenten zijn 

vaak geïntegreerd in het werk. Dichters gebruiken 

woorden om hun gevoelens te uiten. Ik gebruik 

kleuren, lijnen en porselein om poëzie te componeren 

met mijn werk, meestal potvormen.”



de diJk - dirk Breed - nederland

portret tim Hardin - frank kraaiJeVeld - nederland



portret  - JoS BurGerS - HeemSkerk

Het oude raadHuiS - JoS BurGerS - HeemSkerk

de fietS - HerkomSt onBekend

door St. WelScHap WelziJn HeemSkerk GeScHonken aan HuidiGe eiGenaar



zomerSe daG in kolHorn - Jannie kuiper - nederland

l’arc de triompHe pariS - m.a. koeVoetS - nederland



pianiSt aidan ponJee Colons uit afrika, Het woord verwijst naar franse woord voor kolonialen, die er destijds veel in afrika waren. de beelden zeggen iets over  

het verlangen van de afrikaan om westerling te zijn of erop te lijken en moet gezien worden als imitaties van het westerse mensbeeld.



neW SpHere (op de ezel)  - fritS Henderickx - diVerSe materialen



tHe dame - onBekend - antiekBeurS



potret Van een VrouW - roman paliani - GeorGië

Verliefde ooieVaarS - f. pataki - HonGariJe



Houten Beeld - maker onBekend - GaBon



VoorBereidinG GearanGeerde VerBinteniS - cHen SHao Yan - kanton cHina

zonneBloemen en Van GoGH - Jean kampS - nederland



kaSteelHal - onBekend - nederland

HooiBootJe - J.a.J. HooBroeckx - nederland

xxxxxx



loVe SpoonS - diVerSe HoutSoorten - enGeland



Willem de Winter, GeëdiGd taxateur



Houten ScHooltaS - 1803 - noord Holland



delfStBlauWe dekSelpot - porSeleYne fleS - delft

dikke dame - HardSteen - GaBon



‘de VaaS iS meeGenomen door de Vader Van miJn man die Voer op de Grote Vaart. 

Vanuit Welk land, dat Weet niemand meer”

‘Groen en riJp door elkaar Heen. zoalS altiJd, 

een Hoop rommel maar af en toe een pareltJe’



tHe anSWer man - Gordon pHeil - enGeland
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