
A Edwin Verhoek exposeert in de Abrona-galerie, onder meer met'meta[:art'. Met stijptot bewerkte hii
een aluminiumpLaat en verfde deze, roro oouwE ANNE vERBRUeGE

Eerst Kockengen, dan de rest
DOUWE ANNE VERBRUGGE
KOCKEI*GEH .l Hij hoopt binnen-
kort de stap te maken naar galeries
in Amsterdam en Utrecht. ,,Ik zit
boordevol idee€n," zegt kunstenaax
Edwin Verhoek. Maar eerst nog
even Kockengen veroveren.

Kunstenaar worden 6n zijn in
Kockengen. Dat is best uniek. In
het polderdorp wordt van acht uur
's,ochtends tot zes uur's avonds ge-
woon gewerkt.

Bij Edwin (28) thuis is dat niet
anders. Zijn vader runt garagebe-
drijf Verhoek ,,Laat ik zeggen dat
mijn ouders even moesten wennen
aan het idee dat ik kunstenaar
wilde worden, Inmiddels zijn ze erg
positief. En het imago van'de kun-
stenaar'als iemand die er maar op
los leeft, is de laatste jaren flink bij-
gesteld. Ikzelfwerk in ieder geval
erg gedisciplineerd."

Als kunstenaar beheerst Edwin
verschillende technieken: airbrush-
schilderen, metd:art en fotografie.
Soms samengevoegd tot een
mixed-media.

Tot Kerst exposeert hij zijn wer-
ken bij Abrona Kunst en Koffre. En
de inspiratie? ,,Ik doe wat ik voel.
De natuur is een grote inspiratie-
bron voor mij. Soms heel conereet
met typische poldervogOls als gan-
zen en boerenaaraluwen, maar net
zo goed maak ikwat meer abstract
werx-"'

Stiipwerk
Voordat Edwin zich volledig op de
kunst richtte, werkte hij bij ver-

' schillende bedrijven in loondienst.
.,;Niet altijd even succesvol, maar
het is wel de basis geweest voor
mijir kunstenaarschap. Ik heb er
Ieren lassen, slijpen en heb spuit-

technieken onder de.knie gekre-
gen. Vooral dat sli-jpwerk komt mij
momenteel goed van pas. Op alu- --'
miniumplaten maak ik met een
fljne slijptol allerlei patronen en
beschilder deze. Echt kicken. En ik
heb wel eens gedacht aan de kunst-
academie, maar dat is mij te theo-
retisch."

Helemaal rondkomen van zijn
werk als kunstenaar kan Edwin
nog niet, maar de eerste werken
zijn verkocht. ,,En ik heb een op-
dracht binnengekregen. Ik mag een
flink doek maken van (e Ark van
Noaeh."

,,Maar om naam te maken, moet
ik het buiten Kockengen zoeken.
Volgend jaar heb ik nog een grote
expositie bij Abrona, maar daarna
hoop ik ktrnstlieftrebbers in Am-
sterdam en Utrecht te bereiken."
vwvw.eddyart.nt


