
 

   

          expositie                   

  Ard Bodewes              Alie&Hennie Hut 
  fotografie                                   sieraden 

 

            

          8 oktober  t/m 13 november   
    open zaterdag en zondag van 13.00–17.00 uur 

                   toegang is gratis 
    opening 8 oktober om 13.30 met lifemuziek 

 
       

                     KUNSTKAMERANDERS 29 OKTOBER 16.30 – 17.30 
                                   IN GESPREK MET ARD BODEWES 

 
 
 
    KUNSTKAMERMARUM, RAADHUISSTRAAT12, 9363CB MARUM, WWW.FACEBOOK.COM/KUNSTKAMERMARUM 

  

Arde Bodwes                                       www.ardbodewes.nl 

Ard Bodewes fotografeert sinds de jaren negentig. Hij heeft bij de 
fotovakschool in Apeldoorn opleidingen gevolgd om zich verder te 
ontwikkelen. Hij heeft meerdere publicaties op zijn naam staan  en 
verschillende prijzen gewonnen.  
Hij is in zijn foto’s vaak op zoek naar een lijnenpatroon of symmetrie. 
Vandaar dat de (moderne) architectuur hem zo aanspreekt. Tijdens zijn 
reizen probeert hij ook de natuurlijke symmetrie vast te leggen.  
Bij architectuurfoto’s valt te denken aan stedenbouw, zowel interieur als 
exterieur. Een speciaal thema is Groningen als stad en provincie. Een 
provincie met eindeloze vlaktes, boerenland, de zee, kleine dorpjes en 
uiteraard stad Groningen. 
 
Hij werkt veel op dibond en op plexiglas. Dit geeft een mooie diepte, is 
kleurecht en strak. Zijn werk is te koop op een toepassing naar keuze. 
Daarnaast is hij beschikbaar om speciale projecten vast te leggen. 
    

 Alie & Hennie Hut                     www.zusenzussieraden.nl                                                                           
 
Onder de naam ZUS&ZUS exposeren ze samen in diverse galerieën in 
binnen- en buitenland. De sieraden ontstaan in hun eigen atelier.  
De sieraden zijn uniek en met de hand gemaakt. In overleg kan er een 
persoonlijk sieraad gemaakt worden. 
 
Alie Hut gaat uit van een basisgedachte die verder ontwikkelt wordt tijdens 
het maken. De sieraden krijgen in vorm en uitvoering daardoor een 
vanzelfsprekendheid. Ze zijn herkenbaar door hun eenvoud, herhaling en 
ritme. Het zilver en goud vormt een harmonieus geheel met de edelstenen. 
Ze geeft ook workshops op afspraak voor maximaal 4 personen. 
 
Hennie Hut gaat in het maken van de sieraden uit van elementaire vormen 
als cirkel, vierkant en driehoek. Verwisselbare elementen in een sieraad  
zijn voor haar een belangrijke toepassing. Zo kan het aangepast worden  
aan de kleur van de kleding. Ze maakt gebruik van diverse materialen zoals  
koraal en edelstenen, maar ook kunsthars. 
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