
DAVID BEGBIEMARKO DE KOK 
EXPOSITIE
1 6  J A N U A R I  -  6  M A A RT  2 0 1 6

EXPOSITIE
1 6  J A N U A R I  -  6  M A A R T  2 0 1 6

P15204 VLG Expo Begbie-Kok_2212.indd   1 22-12-15   13:31



De verrassende geo-symmetrische 
abstracte sculpturen die de 

Nederlandse kunstenaar    Marko de 
Kok (1969) creëert, hebben veel 
verschijningsvormen. Eén enkel 
sculptuur laat zich op vele manieren 
onderzoeken door de toeschouwer. De 
sculpturen ontstaan door fantasieën 
over vorm en restvorm zo eenvoudig 
mogelijk weer te geven, zodat er geen 
verdere directe betekenis aan 
verbonden is. 

Gedurende het traject van schetsen 
en deze schetsen omzetten in schaal-
modellen, is De Kok zijn creaties 
eindeloos aan het modelleren teneinde 
hen te laten excelleren in schoonheid 
en eenvoud.

De uiteindelijke werken worden 
uitgevoerd in roestvrij staal. De Kok 
kiest voor het gebruik van dit 
hoogwaardige en duurzame materiaal 
om het tijdloze karakter van zijn werk 
te accentueren.

David Begbie trekt al vele jaren 
mondiale belangstelling en krijgt 

hoge waardering met zijn innovatieve 
wijze van met de hand gevormde 
staalgaas-sculpturen. David creëert 
een paradox: van koud industrieel 
materiaal vervaardigt hij objecten  
die delicaat, sensueel en krachtig  
ogen in een sterk visuele taal. In zijn 
actuelere werken creëert David met 
nieuwe kleuren een totaal ander 
grafisch beeld van zijn sculpteren.   
Zijn ‘Colour Field’ is onmogelijk te 
definiëren in een specifieke kleur. 

Reflecterend licht in de transparante 
sculptuur lost het oppervlak op  mengt 
het in glinsterend nieuwe kleuren. 
Recentelijk zette David Begbie een 
nog verdere stap in het abstracte. In 
zijn vlag-sculpturen ‘Losgeknoopt 
Koninkrijk’ en ‘Doubledutch’ zijn de 
schaduwen van de objecten puur 
abstract, maar blijken uiteindelijk 
herkenbaar als een onderwerp. Hier 
toont David Begbie in zijn toch al 
ongekende techniek zijn blijvend hoog- 
artistieke uitingen van beeldende 
kunst.

“Omdat de werken de 
macht hebben te  
suggereren dat ze 
niet bestaan, creëren 
ze een entiteit die 
zich fysiek intenser 
manifesteert.”

“Zoals een lege kern 
een wezenlijk element 
is van een atoom, zo 
bepaald de restvorm 
in grote mate de vorm 
van mijn sculpturen.”

David Begbie SCHOTLAND, 1955

Programma Expositie
Vanaf zaterdag 16 januari t/m zondag 6 maart worden de  
werken van David Begbie en Marko de Kok bij Van Loon 
Galleries geëxposeerd. 
  

Officiële opening 
De officiële opening van deze bijzondere expositie is 
op zondag 17 januari vanaf 14.00 uur. Hierbij zijn beide  
kunstenaars aanwezig, zodat u in een persoonlijk gesprek 
meer te weten kunt komen over de werken.
 

Openingstijden Gallery
Woensdag t/m vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur
Zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur of op afspraak  
Beeldentuin ook geopend voor vrij bezoek

Marko de Kok NEDERLAND, 1969

Van Loon Galleries    
Taalstraat 53  Vught
www.vanloongalleries.com

Volg ons ook via:
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