
Ruimtelijke ORdening
STRUCTUREN, RASTERS EN PATRONEN

Ruimtelijke oRdening is het proces waarbij met een groot aantal spelregels de 
ruimte planmatig wordt benut en ingericht. 
Rita kok en tonneke Sengers benaderen dit  mathematisch. meetbare verhoudingen 
vormen de rotsvaste basis in hun werk.
jack Prins en maartje Blans vinden hun inspiratie in de natuur en op plekken waar 
bouwsels als hekken, schuurtjes en constructies, vervormd onder invloed van tijd, 
nog vaag aanwezig zijn.

Maartje Blans
Unravel, 2011,

mixed media,  
14 x 11.5 x 7 cm 

Rita Kok 
Weefwerk,  
linnen, paardenhaar, 
ca. 210 x 110 cm

Tonneke Sengers 
White Lines on Black 

Squares, 2013  
acryl on aluminum 

100 x 100 cm            

Jack Prins
zonder titel, 2013,  
div. metalen,  
80 x 110 cm                                   

Het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland nodigt u uit een bezoek te 
brengen aan een tentoonstelling in de reeks Dreef Exposities te Haarlem.  
Van vrijdag 14 februari tot en met vrijdag 4 april 2014 is in het Provinciehuis,  
Dreef 3 te Haarlem, een tentoonstelling ingericht onder de titel  

   Ruimtelijke ORdening
               STRUCTUREN, RASTERS EN PATRONEN

Met werk van: Jack Prins, Maartje Blans, Rita Kok en Tonneke Sengers

Op vrijdag 14 februari wordt de tentoonstelling geopend door  
Annesas Appel, beeldend kunstenaar. De vernissage begint om 17.00 uur. 
U bent van harte uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn.

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

Willemijn Faber 

De schaduwen die 

de patronen 

op de muur werpen, 

zijn belangrijk.  

De ruimte tussen het object en 

zijn donkere schaduwbeeld, 

dat door de lichtinval 

elk uur weer verschilt, 

intrigeert.

Bezoekadres

Provinciehuis

‘Dreef Exposities’

Dreef 3

Haarlem

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

06-10583636 / willemijnfaber@hotmail.com


