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THREE OF A KIND

Full HOUSE
FULL HOUSE is het vervolg van het tentoonstellingsconcept Three
of a kind. Exposities van broers en zus, Jos, Theo en Det Smeets
waren sinds 1994 zesmaal te zien. Met Jos’ dochter Camile en
Dets zoon Thieu is nu het kunstenaarstrio met de volgende generatie uitgebreid.
Deze publicatie wil niet alleen het startschot van „FULL HOUSE“
tijdens de “open ateliers oost 2016” zijn, ook is het de intentie
om een bescheiden overzicht geven van de interessante overeenkomsten en verschillen tussen 5 kunstenaars die emotioneel sterk
met elkaar verbonden zijn en door de familieband zeker ook een
bijzondere spiegel voor elkaar kunnen zijn. Daardoor heeft deze
publicatie een sterke onderstroom, een synergie die naast de 5
identiteiten ook de sterke solidariteit documenteert.
Over de kunstenaars:
Camile Smeets (Amsterdam, 1983) studeerde in 2009 af aan de
Keramiekafdeling van de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam.
Haar afstudeerwerk was veelzijdig: drie grote sculpturen en een
wand met kleine witte sculpturen. Grillige beelden die uiteenlopende verhalen vertelden. Beelden waarin de vormentaal van
haar huidige werk al was vervat: figuratief, maar vervreemdend
tot surrealistisch. Ze zitten vol met mythologische verwijzingen en
zijn een samenballing van een persoonlijke en een meer collectieve beeldtaal.

2009
2004
2003

3 of a Kind VI, Galerie AdK, Amsterdam
3 of a kind V, gallerie “biemolds belang”, groningen
3 of a kind IV, gallerie AdK, amsterdam
3 of a Kind III, van sint fiet, maastricht
1998 3 of a kind III, galerie kathareze, tilburg
1996 3 of a kind II, amc, amsterdam
1994 3 of a kind, gallery kathareze, tilburg, NL

Thieu Smeets geeft performances met zijn beelden. Het zijn
persoonlijke rituelen. Transformatie en metamorphose van beeld
naar maker en van maker naar beeld. In samenwerking met kunstenaarscollectief At Worlds End bouwt Thieu Smeets magische
speelse werelden en doolhoven waardoor de bezoeker zijn weg
vindt.

Jos Smeets maakt sculpturen, installaties, keramische beelden
en toegepaste kunstvoorwerpen. Afhankelijk van zijn idee werkt
hij met uiteenlopende materialen. Zo gebruikt hij staal, hout,
foto’s, klei en verwerkt in zijn beelden ook bestaande objecten
als flessen en autovelgen. Zijn meest recente werk bestaat uit uit
staal gesneden wandsculpturen.
Het werk van Det Smeets werd wel omschreven als Slow art
door ...... in 20... in het tijdschrift Keramiek.
Langzaam gegroeide beelden op zoek naar vorm en betekenis als
kinderen die dan toch hun eigen leven leiden.
“De monumentaliteit van sieraden, ogenschijnlijk een
contradictie, word in het werk van Theo Smeets aanschouwelijk.
Het zichtbaar maken van zin, lust en emotie krijgt zo een
optimale vorm. Als sieraad en gedragen bewijst het werk zijn
andere kwaliteiten: de draagster of drager is zich bewust van
visueel en fysiek genoegen en daaruit ontstaat een hoge mate
van intimiteit tussen mens en sieraad. Smeets maakt geen
gebruik van de traditionele symbolen, hij heeft eigen vormen
gevonden om zijn werk van menselijke emoties te laten spreken.“
Marjolijn van Duyn

Ada de Koning over FULL HOUSE
Ik heb het full house boekje van jos dezelfde avond gekregen.
Het ziet er goed uit. Ik puzzel al de hele tijd, sinds je mij
gevraagd hebt iets te schrijven. Ik kom zelf uit een gezin waar
ieder een heel andere richting op is gegaan. Ik kijk daar met
verbazing naar, dat het bij jullie zo eigen is, ook bij ieder van de
vijf een heel eigen betekenis. Jullie zijn allemaal fruit, maar wel
meer een fruitschaal waarin allerlei exotische smaakjes zitten.
Een ding blijft gelijk het heeft een heel natuurlijke drive bij ieder.
Nou ja ik puzzel door op een tekst. Heb het wel druk in de
galerie, met van alles. dus ik doe er zeker nog ruim een week
over.
alle goeds, Ada

Phoetus
Thieu Smeets, 2014 | acrylverf op papier | 150x120 cm

Bali revisited
Det Smeets, 2008 | steengoed | 85x25x25 cm

Toren
Jos Smeets, 1992 | staal, duratrans | 250x50x50cm

Polyphemos
Theo Smeets, 2014 | Halssieraad | gereconstrueerd koraal, agaat, ijzer, plastic, hematiet

Krokodil en Vos
Thieu Smeets, 2014 | staal, hout | 180 cm hoog, 50 cm hoog

Herr Dahn
Jos Smeets, 2013 | hout, blik | 140x80x80 cm

Performance “de wolf en ik”
Thieu Smeets 2014, in Galerie Wegert en Sadocco te Winkel

Anima Mundi
Camile Smeets, 2011 | keramiek | 110x60x60 cm

Ai no corrida
Theo Smeets, 2009 | broche | been, behangplaksel, synthetische robijnen, zilver, ijzer, verf

De ondragelijke stilte
Camile Smeets, 2009 | keramiek | 120x122x60 cm

Baubo
Camile Smeets, 2010 | keramiek | 75x50x40 cm

labyrinth
Theo Smeets, 2014 | object | palisanderhout, lood | 28X15x4 cm

Zonder titel
Jos Smeets, 2011 | beschilderd staal | 72x44x0,2 cm

The weight of stone
Theo Smeets, 2003 | halssieraad | roze metaal, ijzer

Shining
Det Smeets, 2010 | steengoedg, goudluster en glas | 80x45x25 cm

Coconut bay
Jos Smeets, 2009 | diverse materialen | 57x30x13 cm

Ball and chain
Jos Smeets, 1994 | staal | 45x45x45 cm

Simple man
Thieu Smeets, 2013 | staal | 180x63x60 cm

Red house
Det Smeets, 1986 | steengoed 3 delen | 91x40x30 cm

Me
Theo Smeets, 2011 | halssieraad | tagua noot, gereconstrueerd koraal, zirconia, kevlar, plastic

La vida loca
Theo Smeets, 2014 | broche | gereconstrueerd koraal, foto, lava, spinell, staal

Tranentrekker
Camile Smeets, 2014 | keramiek | 45x50x70 cm

Droomtijd
Camile Smeets, vanaf 2009 doorlopende serie kleine sculpturen | keramiek

Dagkastje
Det Smeets, 2010 | steengoed, goudluster | 33x33x14 cm

God
Theo Smeets, 2003 | halssieraad | zilver, plastic, magneten, staal

Performance in Flevopark met griffioen
Thieu Smeets, 2016 | staal | 230x390x150 cm

Het blauwe uur
Camile Smeets, 2009 | keramiek | 150x120x72 cm

Yellow garden
Det Smeets, 2013 | steengoed | 67x40x10 cm

Natural history
Det Smeets, 2011-2012 | steengoed | 69x34x15 cm

5 ringen
Theo Smeets

Sirene
Thieu Smeets, 2016 | staal, touw, gips | 210x80x60 cm

Jan Klaassen
Jos Smeets, 2011 | diverse materialen | 30 x67x12 cm

Bloemen op rots
Det Smeets, 2004| steengoed | 63x37x40 cm

Marjan Unger met Papagaap

Papagaap
Theo Smeets, 2009 | broche | hoorn, melamine, synthetische robijnen, staal

Zonder titel
Jos Smeets, 2014 | beschilderd staal | 52x38 x0,2cm

De poortwachter
Camile Smeets, 2009 | keramiek | 120x88x75 cm

slijmerd
Theo Smeets, 2009 | broche | plastic, karton, versteend houtskool

Masker
Thieu Smeets, 2015 | 62x43x5 cm

Hart van vuur - Herinnering Verlicht op de nieuwe Ooster te Amsterdam
Det Smeets, 2016 | bamboe, vuur, rozen | 250x180x160 cm

The journey
Camile Smeets, 2014 | keramiek | 65x40x45 cm

Sundance
Camile Smeets, 2014 | keramiek | 22x23x15 cm

Masker
Thieu Smeets, 2014 | staal | 42x30x6 cm

Waterval, instalatie in Galerie Biemolds Belang
Jos Smeets, 1991 | staal, hout, keramiek, water | 1100x100x210 cm

Zomer 2015
Det Smeets, 2015 -2016 | multiple steengoed | 40x30x15 cm

Mater Matura
Camile Smeets, 2010 | keramiek | 75x50x45 cm

Gedenkbeeld voor Auke en Corry Braaksma - de Wolf
Det Smeets, 2013 | steengoed | 100 cm

Badje
Thieu Smeets, 2014 | acrylverf, staal | 80X52x35 cm

Portret van Camile
Jos Smeets, 1987 | diverse materialen | 50x60x8 cm

More balls
Jos Smeets, 2015| beschilderd staal | 90x90x0,2 cm

Onder water
Det Smeets, 2015 | steengoed | 35x25x17 cm

Dans met mij
Theo Smeets, 1996 | halssieraad | plastic, geoxideerd zilver

Helledans
Thieu Smeets, 2016 | inkt op papier | 35x35 cm

Op safari in Nuth
Jos Smeets, 2009 | staal | 76x45x31 cm

Sphinx
Thieu Smeets 2016 | staal | 198x160x130 cm

Camile Smeets 1983
www.camilesmeets.nl
camilesmeets@gmail.com
0031624178064

“Mijn beelden zijn het resultaat van een zoektocht waarin ik me laat leiden
door mijn fantasie. Die zoektocht is ook een ontdekkingsreis, waarin ik me
laat leiden door mijn creativiteit. De beelden die onderweg ontstaan prikkelen
mijn verbeeldingskracht en nemen me mee naar de wortels van het zijn. Het
maken van beelden is voor mij dromen in klei. Het ontastbare dat tastbaar
wordt gemaakt voordat het vervaagt. Door het maken van beelden wil ik ergens
anders komen, een binnenwereld naar buiten brengen en zo het landschap van
de ziel laten zien. Het werk wordt wel als mythisch of mythologisch geduid, maar
het zijn eerder persoonlijke mythen die ik algemeen wil maken. Het is jongleren
met de dingen die in het leven voorbijkomen.
opleiding:
Gerrit Rietveld academie 2004-2009
Tentoonstellingen (selectie):
2016

Open ateliers Amsterdam
AMC vitrines Amsterdam
2015 De Kersentuin, Kers Gallery, Kunst Rai, Amsterdam
2014
Reflection, Art Event, de Posthoornkerk Amsterdam
Tentazioni di Natale, Ron Lang Art, Amsterdam
The Journey, Galerie A d K, Amsterdam
Sculptures by Many, Standup Gallery, Den Haag
2013
Tentazioni di Natale, Ron Lang Art, Amsterdam
Uitleenschatten, de Der Aa Kerk, Groningen
2012
the Gatewatcher, Arti et Amicitiae, Amsterdam
Liesje van den Berk & Camile Smeets, SBK, Amsterdam
2011
Droomtijd, galerie de Gecroonde Bel, Oosterhout
Face to Face, Kunstlijn Haarlem
Live Art/Love Art, Kers Gallery Amsterdam
Expo in Progress, SBK, Amsterdam
Pop-Up Show, Kers Gallery, Amsterdam
2010
Horseshow, WG Punt, Amsterdam
Push, RC de Ruimte, Amsterdam
Ongekend Young Masters @ Auction, Rotterdam
Het Oude Raadhuis, Hoofddorp
Booth 66, Art Rotterdam, BuroDijkstra ArtGallery
Four Years Buro Dijkstra, Rotterdam
2009
Chimerae, 1K Project Space, Amsterdam
Sculptures Only! Buro Dijkstra ArtGallery, Rotterdam
Eindexamen expositie, Gerrit Rietveld Academie

Friends request
Camile Smeets, 2006 | inkt op papier | 24x32 cm

Jos Smeets 1955

Det Smeets 1959

www.jossmeets.com
smeetsj@xs4all.nl
0031612608100

www.detsmeets.nl
devisaj@xs4all.nl
0031612608100

Het werken naar de visuele waarneming, met de menselijke figuratie als centraal
onderwerp, leerde ik tijdens mijn studie aan de Rijksakademie. Deze klassieke
opvatting integreerde ik in een hedendaagse, holistisch manier van waarnemen
en werken. Daarbij zet ik al mijn zintuigen op intuïtieve, emotionele manier in.
Ik ben onverminderd enthousiast over en geïntrigeerd door het letterlijk tastbare
van driedimensionaal werk in het maakproces en in de uiteindelijke vorm.
Het feit dat driedimensionaal werk daadwerkelijk ruimte in beslag neemt, in
tegenstelling tot tweedimensionaal werk, geeft het de mogelijkheid te fungeren
als overdrachtelijk en spiritueel gebruiksvoorwerp.

Mijn beelden ontstaan vaak onbewust en associatief. Ik wil van tevoren niet
weten wat ik ga maken. Zo blijf ik mezelf verbazen. Er zit een idee achter mijn
werk maar die wil ik de kijker niet opleggen. Zo gebruik ik in mijn werk veel
ronde vormen die bij mij de associaties oproepen van oneindigheid, explosie en
groei. Toch vind ik dit soort termen te eenduidig. Het dekt de lading niet. Ik vind
dat de kijker ruimte moet hebben voor eigen interpretatie.”

Ik zie mijn werk dan ook graag als medium dat levenskracht plezier en
zingeving herbergt en genereert: beelden voor dagelijks gebruik.

opleiding:

opleiding:

1977-1981 Rijksakademie

1976-1977 Gerrit Rietveld academie
1977-1981 Rijksakademie

Tentoonstellingen (selectie):

Tentoonstellingen (selectie):

2016
2015

2016
2014
2013
2012
2011

2012
2011
2010
2008
2006
2001
1999
1998
1990
1989
1984

Open ateliers Amsterdam
KunstWest Amsterdam, Objecten
De Nieuwe Ooster Amsterdam permanente voorbeeldtuin gedenkbeelden.
Galerie AdK actuele kunst Amsterdam ‘Echo’ solo
Glazen Huis Amstelpark Amsterdam stichting ZET ‘MUD’
Open Ateliers Oost Amsterdam ‘Welkom thuis’
Galerie AdK actuele kunst Amsterdam Two of a kind
Sophies palace Utrecht Gedenkbeelden voor Asielzoekers.
Galerie AdK actuele kunst Amsterdam Nieuwe Beelden solo
Das lezte kleinood Bremerhaven/ Hamburg Kunstwagen
Galerie AdK actuele kunst Amsterdam Solo
tot en met heden deelname jaarlijkse groepstentoonstellingen AdK
Biemolds Belang Groningen solo
museum Fodor Amsterdam Drie Beeldhouwers
Rijksakademie Amsterdam ‘Vandaag wat zon, morgen wat regen en wind’

2005
2004
2003
2001
1999
1998
1997
1995
1994
1992
1991
1985
1983
1982

Open ateliers Amsterdam
galerie A d K Amsterdam multiples
De telefooncentrale Alkmaar galerie Wegert & Sadocco
Pleintheater Amsterdam BAP & friends
Galerie Wegert & Sadocco Winkel Ben Oldenhof & Jos Smeets
Galerie A d K amsterdam Jos Smeets en Jacqueline van de Bos
SBK Tilburg met Sies van Gils
Biemolds Belang Groningen Three of a kind
jeuKfestival Maasticht Three of a kind
Shores Amsterdam tentoonstelling
Kunsthal de Remise Amsterdam Eigen vangst
Das Letzte Kleinod Bremerhaven/ Hamburg Kunstwagen
Kathareze Tilburg Three of a kind 3
Gemeente Zijpe Grote Sloot in beeld route
A.M.C. Amsterdam Three of a kind 2
Azart Amsterdam Kleinschalige opdracht Gem. A’dam
Installatie in slooppanden i.s.m. DLK
Het Gerecht Amsterdam Tentoonstelling met R. Waterland
Lohmann 30 Bremerhaven
Biemolds Belang Groningen Solotentoonstelling-Installatie
Kaiserhaven 3 Bremerhaven Zugang zum Bananenschuppe 1_
Kunstuitkijk Deventer
galerie Sponz Amsterdam tentoonstelling met R. Waterland
Aorta
Amsterdam Beeldstroom

Thieu Smeets 1991

Theo Smeets 1964

www.thieusmeets.nl
thieu91@hotmail.com
0031644662377

www.theosmeets.com
post@theosmeets.com
00491736135662

Pudis est quunt fugiatur, quodis eatqui ulpa qui beatis repeliqui doluptatur
alignit, torrum venisquam eaquate molores vid mo que sapitaq uuntum is sinum
veriatiam uta consequi repudita voluptaqui blam dolume nestium remosan
ditatur sapitas nam, sequae ni debis duciis velitis qui omniet, odiae sum escilique
dolor maio quidi re nestiam, omnime resenecae nos ma pro dolorro blamenet
alicia vit, qui rerspic tem qui omnimossi conectus quias aut dus con pariat int,
offictotas estesse ctiore est, quam, qui necus, eos ut ea dolorat a dolorem liae
ero con con re, tota velis ma vit ute num ea ex et eossunt iumquis dolenis dolut
explis eos quae doles ipsapie

“Als geboren en getogen Amsterdammer zit ik sinds ik me kan herinneren op de
fiets. Fietsend op verschillende tweewielers heb ik veel meegemaakt.Ze tekenen
het straatbeeld en brengen mij waar ik moet zijn. Ik geef gevonden en verlaten
fietsen een nieuw leven,transformeer ze in wezens met betekenis.

opleiding:

opleiding:

1982-1986 Vakschool Schoonhoven, Schoonhoven
1986-1992 2015 Gerrit Rietveld academie, Amsterdam

2010-2011 Gerrit Rietveld academie

Tentoonstellingen (selectie):
2016
2015
2014
2011
2009
2004
2003
2002
2001
1998
1996
1995

Open ateliers Amsterdam
Beautiful Mind: Ein Schmuckstück für Cranach, Augusteum, wittenberg, DE /
Schmuckmuseum, pforzheim,DE
solo, Galeria Sztuki, legnica, PL
Triennale de Bijoux, Mons, BE
3 of a Kind VI, Galerie AdK, Amsterdam, NL
valuable links, museum für volkenkunde, wien, AT
SOLO, galerie V & V, vienna, AT
Diadeem voor Máxima, museum het kruithuis, den bosch, NL
op de huid, arnhems gemeentemuseum, arnhem, NL
solo, museum het kruithuis, den bosch, NL
solo, gallery marzee, nijmegen, NL
solo, gallery hélène porée, paris, FR
solo, gallery v & v, vienna, AT
solo, gallery ademloos,den haag, NL

Kapot en achtergelaten tref ik ze aan op straat, in vele ogen het einde van een
functioneel bestaan. Geïnspireerd door en gebruikmakend van hun bestaande
vormen en losse voorwerpen ontstaan er beelden. Wezens, fabeldieren,
reïncarnaties. Schepsels gered uit nood, geboren uit schroot, en opgestaan uit
de dood.”

Tentoonstellingen:
2016
2014
2013

Open ateliers Amsterdam
Performance Flevopark Amsterdam
Galerie Wegert & Sadocco Winkel
Kriterion Amsterdam
De telefooncentrale Alkmaar

Deze FULL HOUSE uitgave kwam tot stand als bijlage bij de expositie in het kader van open ateliers oost 2016.
Met dank aan Frans Salman en Ada de Koning.
De foto’s op de pagina’s van Theo Smeets zijn gemaakt door Manuel Ocana.
Copyright FULL HOUSE productions 2016
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