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Voorwoord
Expositie Villa Veldzicht

Vijf verschillende fotografen vinden elkaar in Villa Veldzicht. De villa, een karakteristiek pand uit 
de jaren twintig van de vorige eeuw, is het decor voor een bijzondere foto-expositie van verschil-
lende beeldmakers. De kamers zijn kleine museumzalen met foto’s die verhalen vertellen en die 
stuk voor stuk vragen oproepen. Fotografie is een geconcentreerde vorm van kijken en kijken is 
een geconcentreerde vorm van ervaren. De kijker wordt in deze expositie bij de hand genomen 

om te ervaren. 

Nina Ireland dook in haar emoties na het overlijden van haar vader en neemt je mee in haar 
persoonlijke verwerkingsproces. Marc van Dalen maakt met zijn fotografische vakkennis een 
duidelijk, scherp en kleurrijk statement over onze wegwerpmaatschappij. David Beekhuis geeft 
de vrouwen die hij bewondert een ziel aan de hand van verschillende en soms ongemakkelijke 
emoties. Teun Bijkerk laat de aanschouwer van zijn beelden zien hoe het gedrag van aanschou-
wers van kunst door diezelfde kunst wordt beïnvloed. Wendy Leewens koppelt taal aan beeld, 

weerspiegelingen aan herinneringen en contrast aan abstractie.

In de villa hangen ongeveer veertig beelden van deze fotografen. Vakmensen die iedere dag 
twijfelen aan hun werk en dus iedere keer als ze achter de camera staan er het beste uit willen 
halen. Kijken, concentreren, ervaren, experimenteren, doen, feedback en waardering krijgen en 

exposeren. 

Speciale dank gaat uit naar Karen en Wouter, voor het beschikbaar stellen van Villa Veldzicht, 
Beeldvoorziening en alle mensen om ons heen die ons hebben gesteund in het realiseren van 

de expositie! 

Nina Ireland, Marc van Dalen, David Beekhuis, Teun Bijkerk en Wendy Leewens.

“Beeldvoorziening is een foto-academie voor fotografen en iedereen die het fotovak een warm 
hart toedraagt. Zij bieden naast een basistraining, masterclasses in techniek, ethiek, geschiedenis 
en creatieve vaardigheden. Zij geven coachingstrajecten om het werk inhoudelijk te verdiepen 

en helpen je met praktische, juridische adviezen bij het opzetten van je fotografie business.”
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eigen bedrijf te starten om van haar passie haar werk te maken. ‘Het mooiste 

wat er is, is om de schoonheid te zien in alledaagse dingen door er dicht op 

te gaan zitten.’

Als klein meisje was Nina 

altijd al creatief bezig. 

Ze was altijd aan het 

tekenen, knutselen of 

schilderen. Het verbaasde 

daarom ook niemand 

dat ze een creatieve 

studierichting had 

gekozen. Tijdens haar 

opleiding Ruimtelijke 

Vormgeving kocht ze haar eerste spiegelreflex camera en werd 

verliefd op fotograferen. Deze liefde groeide steeds meer toen ze 

het vak fotografie aan de Akademie Vogue ging volgen en zich 

hier steeds meer ging ontwikkelen als fotografe. Spelen met licht 

en abstracte vormen creëren werd haar passie. Ze ontdekte dat ze 

hierdoor bepaalde emoties kon vangen. In 2020 besloot ze haar 

Het werk ‘The ten stages’ is voor Nina een 

verwerkingsproces van het verlies van 

haar vader. Ze neemt jullie mee in haar 

rollercoaster van emoties en gevoelens 

die zij heeft ervaren. 

Iedereen ervaart een rouwproces op hun 

eigen unieke manier. Er is geen richtlijn, 

er zijn alleen maar emoties en gevoelens 

die een plek moeten gaan krijgen.

Het werk bestaat uit twee delen, het voor 

en na gedeelte. Het eerste deel zal te zien 

zijn in deze expositie.4



T H E  T E N  S T A G E S
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graag geënsceneerde 

beelden met een bepaald 

thema. De projecten met 

maatschappelijke thema’s 

zijn toch wel hetgeen waar 

zijn hart het meest bij ligt. 

Samen met Wendy heeft hij 

een fotostudio in Haarlem, 

de studio waar expositie 

Villa Veldzicht plaatsvind.

Marc focust zich 

voornamelijk op zijn 

eigen bedrijf ViMem, 

waar hij klanten helpt 

met Personal Branding 

door een LinkedIn 

analyse te maken en een 

profiel- en bannerfoto. 

Daarnaast maakt hij 

voor zijn vrije werk 

Voor de serie ‘Our future is in your hands’ heeft Marc ervoor gekozen om 

kinderen de hoofdrol te laten spelen. Dit is de volgende generatie die het van 

ons zal overnemen, de generatie die de consequenties draagt van de keuzes 

die wij nu maken. Hij heeft er voor gekozen het geëxposeerde werk af te laten 

drukken op honderd procent recyclebaar materiaal en met afbreekbare inkten.

www.marcanthony.nl

www.vimem.nl
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O U R  F U T U R E  I S  I N  Y O U R  H A N D S 

Jaarlijks gooien we in Nederland 135 miljoen kilo 
kleding weg. Van alle kleding die we weggoooien 
wordt slechts 1% gerecyled.



Elk mailtje die je verstuurt heeft invloed op het millieu.Bij elkaar 
gebruiken alle datacentra in Nederland 3,2 miljard kilowatt/uur, 
dat is gelijk aan 1,3 milioen huishoudens. 



Elke lijn flessen die je ziet is gelijk aan een minuut douchen. 
De gemiddelde Nederlander doucht 8 minuten. Dat is 48 liter 
water per douchebeurt.
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Naast zijn werk bij de 

gemeente Zaanstad, 

maakt David 

oprechte en bezielde 

portretbeelden. Hij 

vindt het leuk en 

spannend om in contact 

te zijn met anderen. 

Hij is nieuwsgierig in 

de ontmoeting en is op 

zoek waarom bij de ander 

het klokje tikt zoals het 

tikt. De portretten van 

David kenmerken zich 

door begrippen als kracht 

en kwetsbaarheid. In 

zijn werk staat de vraag 

centraal hoe mensen naar 

zichzelf kijken. Het beeld 

wat mensen van zichzelf 

hebben, komt namelijk niet altijd overeen met het zichtbare beeld. Zijn 

beelden roepen soms wat ongemak op om op die manier bij te dragen aan 

zelfreflectie en zelfinzicht. Wie ben ik en wie wil ik zijn?

Daar ligt zijn toegevoegde waarde als portretfotograaf. Zijn beelden worden 

gebruikt op websites, folders en posters. Hij exposeert regelmatig met 

andere fotografen.

Website: www.Beekgrafie023.com
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I D E N T I T E I T  E N  V E R B I N D I N G
B E W O N D E R E N S W A A R D I G E  V R O U W E N

De vrouwen in de serie hebben allemaal hun eigen verhaal. Ze hebben ergens 

in hun leven de moed gehad om op beslissende momenten keuzes te maken 

met betekenisvolle consequenties. Vastberaden zijn de keuzes gemaakt en 

het heeft deze vrouwen gevormd tot wie ze zijn.
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stedelijke ruimte 

zijn door en voor 

de mens gemaakt. 

Voor Teun is dit 

het decor om in 

te fotograferen. 

Hij onderzoekt 

hoe mensen zich 

verhouden tot de 

ruimte om hen 

heen. Teun deelt in beeld zijn verwondering over dit samenspel 

tussen de mens en zijn omgeving.

Fotografie is voor hem een geconcentreerde vorm van kijken. Hij 

fotografeert overwegend in een stedelijke omgeving, op straat, 

in publieke ruimten en in musea omdat daar de kans groot is dat 

vorm en interactie samenvallen.
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Teun fotografeert al zijn hele leven. In 2019 rondde hij de Fotovakschool in 

Amsterdam af. Hij onderzoekt nu hoe hij zijn werk aan een breder publiek 

kan laten zien.



M E N S  &  K U N S T :  W A T  Z I E  I K ?

Kijken naar kijken.

De nu geëxposeerde foto’s geven een beeld van de mens in relatie tot kunst, ze 

laten zien hoe het gedrag van mensen wordt beïnvloed door een kunstwerk. 

Het getoonde werk is gemaakt in verschillende kunstmusea in Nederland, 

Denemarken en Japan.



Het “ART MUSEUM” in Tønder Denemarken.  

“Melt” van Jacob Kirkegard is samengesteld uit geluidsopnamen 
van verschillende stadia van smeltend ijs, variërend van tegen elkaar 
aan schurende ijskappen, tot vallende druppels en stromend water. 
De ruimte is gevuld met waterdamp wat een grotachtige atmosfeer 
creëert.   



ARoS Museum Aarhus Denemarken. Kleurrijk uitzicht vanuit het kunstwerk op de stad Aar-
hus.  

Deens-IJslandse kunstenaar, Olafur Eliasson, heeft een regenboog panorama gecreëerd 
boven op het ARoS.  



Kunsthal Rotterdam  Inspiratie op Calder. Žilvinas Kempinas, Flaming 
Tape.

Met een muur, magneetband en een ventilator creëert de Litouwse 
kunstenaar Žilvinas Kempinas zijn werk ‘Flaming Tape’



Lee Ufan Museum Naoshima Japan , architect Tadao Ando.

Bezoeker toont respect voor het kunstwerk in de muur bij de ingang van het Lee Ufan mu-
seum.
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bezig met creatieve 

projecten. Tijdens 

haar opleiding aan de 

Nederlandse Academie 

voor Beeldcreatie is 

zij begonnen in een 

fotostudio in Haarlem.  

In 2021 is zij daarnaast 

haar eigen bedrijf bij 

begonnen om haar eigen werk te verkopen. 

Wat begon als een voorliefde voor creëren, ontwerpen en 

bewerken, eindigde in haar droom een fotografe te worden. 

Na een periode commerciele fotografie te hebben gedaan, richt 

Wendy zich nu op de Fine Art Fotografie.

 

Voor het werk ‘Beeldende woorden’ is Wendy dicht bij haarzelf 

gebleven. Het idee om beeld en woord te combineren zat al 

lang in haar hoofd en heeft eindelijk zijn uitweg gevonden. 
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Het werk gaat over ervaringen 

en herinneringen die zij heeft 

gehad met haar vader. 

www.wendy leewens.nl
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