
SAMENHANG  

“Deze monochroom ge-

schilderde werken voe-

gen zich als vanzelf met 

de serene zwarte beel-

den...” 

- Petri Leijdekkers 

Grietenijhuis Hoofdstraat 17 Beetsterzwaag   

Teken nu in voor de catalogus 
met 25% korting 
Van de tentoonstelling wordt naar ontwerp van Xinjian Lu een catalogus  (plm. 

50/60 pagina’s) gemaakt met foto’s van John Stoel en teksten van Fred Wage-

mans, Peter Struycken, Danielle Shang, Paul and Lynne Howarth - Gladston, on-

der redactie van Petri Leijdekkers.  De genummerde oplage bedraagt 250 exem-

plaren. Deze prachtige kunstuitgave zal na de zomer verschijnen. De verkoopprijs 

per stuk wordt begroot op plm. € 35 tot € 40. Op deze prijs wordt bij voorinteke-

ning 25% korting gegeven.  

Uw voordelen bij inschrijving op een rijtje: 
25% korting op de definitieve verkoopprijs 

Vermelding van uw naam en woonplaats in de lijst van begunstigers 

Gesigneerd door de kunstenaars 

Hoe kunt u deze prachtige kunstuitgave in uw 
bezit krijgen? 
Aan de achterzijde vindt u een intekenformulier. Vul deze in en zend deze naar 

Postbus 167 7400 AD Deventer. Na ontvangst van uw betaling krijgt u een beves-

tiging.  

beelden van Eja Siepman van den Berg en schilderijen van Lu Xinjian  april– mei  2016 



Lu Xinjian 
Born in Yixing City, Jiangsu Province, China in 1977. He majored in computer 

graphic design and graduated from the Nanjing Arts Institute in 2000. He studied 

Interior and Industrial Design at the Postgraduate Department at the Design Aca-

demy Eindhoven, The Netherlands, in 2005 and received his MFA from the Inter-

active Media and Environment Department at the Frank Mohr Institute at Hanze 

University, The Netherlands in 2006. His exposure to Dutch artists of the Zero 

(art) and De Stijl movements and the museums while studying in The Netherlands 

influenced the visual aesthetic one can observe in his work today. 

In 2009 he was introduced to the founder of ART LABOR Gallery, Shanghai, Chi-

na and participated in two group shows with the gallery in 2010, including the "2nd 

Impressions" exhibition for the opening of their 2nd gallery space, featuring noted 

international artists such as Mustafa Hulusi, Mark Titchner and Suitman. He was 

also invited to participate in the 2nd Moscow International Biennale for Young Art 

by the respected Stella Art Foundation.[1] These exhibitions were some of the first 

public exposures of his CITY DNA painting series. 

Lu Xinjian's most well known series, City DNA, is based on aerial photos sourced 

from Google Earth software. The artist creates abstract paintings of major cities 

across the world in his series City DNA. What appears to be a mass of abstract 

shapes and colors, soon becomes a coherent view of the subject city, allowing the 

city's nuances and unique characteristics to shine through," states Juxtapoz. This 

series was first shown at ART LABOR Gallery, Shanghai in 2010, followed 

by Fabien Fryns Fine Art in Beijing and Los Angeles. Some pieces are in the Whi-

te Rabbit Collection. One of his earlier and larger works, City DNA Shanghai No.3 

(200x400cm) is in the DSL Collection. 

In 2006 he won the Chaumont Studio Prize at the International Poster Festival in 

Chaumount, France. His works have been written about widely in Artforum (2011), 

DesignBoom, Beautiful Decay, Flavorwire and Zilla Mag. 

. 

John Stoel 
Wat opvalt is dat Stoel techni-

sche perfectie koppelt aan een 

groot gevoel voor kunst – hij 

staat niet voor niets in het 

noorden bij kunstenaars be-

kend als de enige fotograaf die 

kunst perfect kan fotograferen 

(en iedereen die weleens een 

beeld of een schilderij op de 

foto heeft proberen vast te leg-

gen weet hoe ongelofelijk 

moeilijk dat is). Daar rolden 

opdrachten uit van het Gronin-

ger Museum, en later van an-

dere musea, maar Stoel heeft 

ook altijd opdrachten aangeno-

men van grote bedrijven – de 

Gasunie, de NAM, Philips en 

veel meer. . 

John Stoel 

Lu xinjian 



Petri  

Leijdekkers 

Petri Leijdekkers is kunst-

historicus, schrijft over 

beeldende kunst en 

kunstonderwijs en is lid 

van enkele besturen in de 

culturele sector. Gaf 

kunstgeschiedenis aan 

voortgezette scholen, 

werd in 1986 directeur 

van Academie Miner-

va (Groningen), stichtte 

het Frank Mohr Insti-

tuut voor International 

Masters (1999) en was 

onder meer lid van het 

bestuur van het Gronin-

ger Museum (1991-1999, 

de tijd dat het nieuwe ge-

bouw in het water ver-

rees), de International 

Council of Fine Arts De-

ans (1995-1998), NND 

Galili Dance (1999-2007) 

en de Stichting Kunste-

naarsmaterialen (1995-

2008). 

      Is ervan overtuigd dat 

het nodig is om tegen de 

stroom van de tijd in een 

nieuw centrum voor he-

dendaagse kunst te ont-

wikkelen waarin kunst, 

wetenschap en communi-

catie voorop staan. Juist 

nu is kunst belangrijker 

dan ooit. Door ontmoeting 

met goede, avontuurlijke 

kunst leer je anders zien, 

Eja Siepman van den Berg 

Eja Siepman van den Berg 
Zij studeerde van 1962 tot 1967 bij Paul Grégoire en Piet Esser aan 

de Rijksacademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. Zij liet zich sterk inspire-

ren door Charles Despiau. Zij kan worden beschouwd als lid van de Groep van de 

figuratieve abstractie. 

Bewuste pose Eja Siepman van den Berg werkt zelden aan de hand van een 

levend model voor de uitwerking van haar beeld en zij werkt vanuit de 'bewuste 

pose'. En dan nog gaat het haar om enkele foto's of een klein wasmodel. Daar-

door abstraheert zij in een vroeg stadium als het ware haar model. Pas in de af-

werking van haar beelden krijgen haar beelden de uiteindelijke vorm. Haar nadruk 

ligt op de gedetailleerde uitwerking in het eindstadium. Van 

haar leermeester Grégoire heeft zij geleerd hoe belangrijk de voorstudies en voor-

bereidingen zijn. 

Figuratieve abstractie Volgens de traditie van 'De Groep' vinden haar beel-

den hun verstilling in de figuratieve abstractie en hun plaats in de ruimte. De figu-

ratieve uitwerking is daaraan ondergeschikt. Zo missen, in navolging van Despiau, 

veel beelden zelfs hoofden en armen, want zover hoeft haar realiteit niet te reiken. 

Haar beelden passen in de figuratieve lijn en voldoen aan de normen van 

de abstractie. Door de bestudeerde pose zijn haar beelden statisch. De arabesk is 

tot in detail herkenbaar. Eja Siepman van den Berg heeft in diverse musea geëx-

poseerd. Haar werk is in verschillende galeries te vinden. 

Petri Leijdekkers 



Contact  

Neem voor meer informatie 

over de catalogus telefonisch 

of per e-mail contact op met  

 

Eja Siepman van den Berg 

T +31 512383446 

E info@ ejasiepmanvandenberg.nl 

 

Petri Leijdekkers 

T +31 50 318 7537 

E p.g.m.leijdekkers@gmail.com 

 

Koos Hoogland 

T +31 6 536 10 520 

E  kooshoogland@yccart.eu 

 

 

 

Stichting Beheer Beelden-

collectie Eja Siepman van 

den Berg 

Grietenijhuis 

Hoofdstraat  17  

Intekenformulier  
 

Gegevens 

Naam:  ……………………………………………………………………………. 

Adres     ……………………………………………………………………………. 

Postcode: ……………………………………………………………...…………….  

Woonplaats ……………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer ……………………………………………………………………. 

E-mailadres …………………………………………………………………………  

Bestelling 

bestelt hierbij  …… exempla(a)r(en) van de door de kunstenaars gesigneerde 

catalogus ‘Samenhang’ van de tentoonstelling van Eja Siepman van den Berg en 

Lu Xinjian, met foto’s van  John Stoel en tekst  onder redactie van Petri Leijdek-

kers . 

Oplage: 250 

De richtprijs bedraagt € 35—€ 40 . 

Ik ontvang  bij voorinschrijving 25% korting op de definitieve verkoopprijs  

Vermelding 

Ik wil vermeld staan in de lijst van begunstigers met de volgende vermelding: 

Bedrijf: ………………………………………………………………………………. 

Naam: ……………………………………………………………………………….. 

Woonplaats ………………………………………………………………………... 

Betaling 

De reservering is definitief na ontvangst van uw voorschotbetaling van € 26,25 op 

bankrekeningnummer  

NL92 RABO 0126 3521 51  t.n.v. Stichting Beheer Derdengelden Hoogland C.S. 

te Deventer  

Handtekening 

 

……………………………………………………………………. 

Opsturen naar: Postbus 167 7400 AD Deventer 


