
Beste kunstgeïnteresseerde, 
 

"Wereldverzachter" 
Als gevoelig persoon* probeer ik met mijn vilten wandsculpturen de wereld voor mij en 
anderen linksom of rechtsom wat te verzachten. 
-Door de door mij gebruikte wol, die harde klanken in de kamer dempt,  
-Door, als je dat wilt, ervaringen die ik verbeeld in mijn werk, in stilte met je te delen,  
-Door je een weg te bieden in de dieptewerking, naar betere oorden, 
-Door visueel samen met je actie te voeren tegen onrecht, 
-Je in mijn werk soms humor, vrolijkheid of zelfs euforie te bieden. 
-Door je ogen en geest te strelen met een mooi vormgegeven en afgewerkt 
wandsculptuur. 
 

* Kleine groene pluisjesschaal" (Dit is momenteel de laatste pluisjesschaal beschikbaar) 

De subtiel in kleur verlopende wolvezels liggen los op de schaal en reiken, als zijnde 
voelsprieten de wereld in. 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terugblik Europartfair Gashouder 2,3 en 4 juli Amsterdam 
 

 

In september en oktober is mijn werk te zien in 
 

 
Galerie Te kunst en te Keur 

 
Dorpsstraat 220, 3925 KJ, Scherpenzeel (Gelderland) 

Geopend op woensdag, vrijdag en zaterdag 13-17.00 en op afspraak 
Tel.033-8795431 Gratis toegang. 

Email: info@tekunstentekeur.nl 
Website: http://tekunstentekeur.nl 

 

 
 
 
 
 



Het hoogtepunt van de afgelopen maanden was absoluut de Europartfair. 
Een internationale expositie met werk van geselecteerde kunstenaars. Net 
na de versoepeling van wat coronamaatregelen veel, fijne en 
geinteresseerde bezoekers! Zie www.europartfair.com 
 

 
Vlak voor de opening. De laatste hand leggend aan het schrijven van de tekstkaartjes. 
 
 

 



Collega’s.. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

    

 
 

 
 

 
 

Lise Colpa- edelsmid- 
 
Twee van de vele inspirerende 
collega’s die ik in Amsterdam heb 
ontmoet zijn Lise Colpa en 
Nicole Bannenberg. 
 
 Lise gebruikt in haar sieraden 
gevonden, vaak gebroken 
voorwerpen zoals stukjes glas, 
keramische pijpjes en ook oud 
zilver en goud. Voor mij -als 
zijnde doodsbang voor wespen- 
vond ik het meest fascinerend een 
deel van een wespennest hetgeen 
ze in een hanger had verwerkt. 
Mooi en bijzonder werk van een 
bijzondere vrouw!  
lcolpa@gmail.com 
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Nicole Bannenberg  
-schilder/tekenaar- 
 
Tere vogels en uitvergrote, 
benaderbare insecten. Heel 
bijzonder want- hoewel op te 
hangen met een eigen, praktisch 
systeem- zonder lijst, en ook vaak 
zonder glasbarriere, volkomen 
passend bij deze werken. De 
natuur in al haar kwetsbaarheid 
en vergankelijkheid des te dichter 
bij de toeschouwer.  
Prachtig! 
Nicole: ”Ik zoek naar vorm, 
compositie, kleur, licht en 
schaduw, contrasten en vooral 
het gevoel van het weergaloos 
weerloze.” 
www.nicolebannenberg.nl 
 



Nieuw werk. Over het verlangen naar een stil strand. 
 
“Werkt u ook in opdracht?” 
Deze vraag wordt nogal eens gesteld, zo ook op de Europartfair in Amsterdam deze 
zomer, door een enthousiast en aardig koppel. Dit was de eerste aanzet voor mijn 
nieuwe werk. 
“Nou…eigenlijk niet, het spijt me, dat levert me te veel prikkels op” was mijn 
antwoord. Hun belangstelling ging uit naar een werk van mij op basis van witte wol 
met wat minder contrast dan wat veel van mijn werk kenmerkt. En hoewel ik inderdaad 
niet in opdracht werk vond ik het wel een aardig idee om voor mijn nieuwe werk deze 
wens mee te nemen. Bovendien vind ik dat subtiele tinten/ minder contrast ook wel 
heel goed passen bij mijn gevoelige aard. En passant leerde ik de afgelopen weken 
werken met deze onderstaande, voor mij nieuwe techniek die o, zo simpel lijkt… 
Hieronder het resultaat, dat mijn liefde voor het stille, eindeloze strand verbeeldt. U 
kunt dit, te midden van veel van mijn andere werk, gaan zien in de maanden 
september en oktober in de galerie in Scherpenzeel. 
 

 
 

“Eindeloos Strand” 
Natgevilte schaal met ingevilte  textiellapjes 

40 cm. diameter, 10 cm. diep 6 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onbevangen jeugd 
Dit heel kleine wandsculptuurtje 
genaamd “Leef je uit!” is onlangs gekocht 
door een hartelijk galeriehouders-
echtpaar. Het bevat zelf gespoten, 
ingekleurde porseleinen figuurtjes die 
m.b.v. spelden en kleine magneetjes 
boven het viltoppervlak van de schaal 
lijken te zweven. Het idee voor dit 
ontwerp komt uit mijn kindertijd toen ik 
na een vel papier met div. kleuren wasco 
bewerkt te hebben en daarna met zwarte 
verf, er een tekening uit mocht krassen. Ik 
was destijds zó verrukt en verrast door 
deze “truc”! Die mooie kleuren in een 
zwarte achtergrond…, geweldig! Het 
enthousiasme daarvoor en mijn 
beweegdrift op die leeftijd komen in dit 
werkje samen. 
Het kleurverloop van div. tinten geel via 
oranje naar donkerrood vervult mijn 
verlangen naar warmte. 
 

“Een veilige ruimte” …. een keramische terugblik …. 
 

Hieronder een foto van mijn “mini-safes” NVK-prijs 2007. De opdracht was 
relatiegeschenkjes te maken voor de Nederlandse Vakgroep Keramisten. Ze zijn bedoeld 
om je ziel veilig in op te kunnen bergen. De afmetingen zijn 5*5*5cm. Gemaakt van 
ingekleurde, met de haakse slijper geslepen grove chamotteklei die de indruk geven van 
ondoordringbaar granito, in combinatie met 9 elastieken, die als slot fungeren.  
Echte veiligheid dus! 
Je kunt echter ook kiezen voor een iets minder veilige, half open “cabrio-versie”  
(linker kubusje op de foto) door de deksel, op zijn kop, er onder te binden. De deksel 
heeft, naast een verhoging aan de binnenzijde ook nog daarop twee elkaar kruisende 
brede richels die precies vallen in de sleuven aan de onderkant van de doosjes. Dit maakt 
een soort sokkeltje en met de elastieken, ook in open positie een solide constructie. 
Ingewijden zullen welllicht invloeden zien van de cactuspot van Copier en werk van Jan 
van der Vaart en Wim Borst. 
Deze werkjes zijn inmiddels bij mij niet meer te koop. 



 
 

 
 

 
 
 

Met hartelijke groet, en ik hoop tot ziens! 
 
Kitty Korver  
 
NB! Mocht je deze informatiebrief in de toekomst niet willen ontvangen, 
mail me vooral met in de titel "afmelden infobrief s.v.p.” op emailadres 
kittykorver@gmail.com 
 
En mocht je deze informatiebrief naar een andere kunstgeïnteresseerde 
willen doorsturen: Graag! Bij voorbaat hartelijk dank! 
Voor meer info over mijn werk zie ook mijn (engelstalige) website: 

www.kittykorver.com 


