
GLOED in de WONDERKAMERS 

Onder de naam Gloed, maakt beeldend kunstenaar Sigrid Hamelink  in de wintermaanden een 

nieuwe expositie in de Wonderkamers in Nijeholtwolde, waar ondermeer het werk van beeldhouwer  

Guus Hellegers ( geboren in 1937 Teteringen en overleden in zijn woonplaats Steggerda in 2019) is te 

zien.  

Het is een expositie waarin volledig uitgewerkte bronzen beelden en penningen van Hellegers, naast 

talloze voorstudies en experimenten staan, waardoor men zich in zijn atelier kan wanen.  Dit ‘pop-up 

atelier’, kwam mede tot stand in samenwerking  met  zijn vrouw Marion Hellegers, die op dit 

moment het hele oeuvre van Hellegers aan het archiveren is.                                                                                                       

Hellegers heeft een grote staat van dienst. In de openbare ruimte staan een groot aantal bekende  

beelden van zijn hand, waaronder het ‘platte’ beeld van Fedde Schurer in Heerenveen ( 1974) en de 

poort met de naam `Aurora’ in Wolvega  (1997). Ook is Hellegers een hoog gewaardeerd 

penningkunstenaar.  Hij won internationale prijzen waaronder een prijs in New York voor zijn hele 

penningoeuvre ( 2001) .   

Vanuit de wonderkamer met het werk van Hellegers gaat de ruimte over in de werkplaats van 

Hamelink, waar eveneens een blik in de keuken geworpen kan worden. Vandaaruit stapt men in het 

bijgebouw van ‘het Batavushuisje’, dat voor de wintermaanden een warme rode gloed uitstraalt door 

de talloze druppels op de grond, terwijl  haar figuratieve beelden van hout, keramiek, porselein en 

gaas, daaromheen gerangschikt zijn.  

De beide kunstenaars hebben opmerkelijke overeenkomsten en evenzeer opmerkelijke verschillen in 

benadering. Hamelink is van een andere generatie en heeft Hellegers beelden altijd hoog 

gewaardeerd. Beiden maakten een zoektocht door naar de verbeelding van de menselijke gestalte en 

de ruimte. De onderwerpen ruimte en tijd,  zijn terug te vinden in de manieren waarop ze vorm, licht, 

ruimtelijkheid en lichaam benaderen.  Hellegers  zoekt het  in vlakken en lijnen zonder de lichte 

ronde en sensuele rondingen van het lichaam te negeren. Hamelink zoekt eveneens naar 

vereenvoudiging, maar  werkt vanuit de binnenkant naar stilering en zeggingskracht. Beiden hebben 

een voorkeur voor helderheid, die wellicht ten grondslag ligt aan de fascinatie voor archaïsche 

beeldtaal, maar hebben ook altijd in contact gestaan met de eigen tijdgeest.  Al met al is het een 

expositie, waarbij de ontwikkeling van hun beeldhouwkunst in de afgelopen decennia te lezen valt. 

Het is ook een terugblik op het afgelopen jaar, waarin er zoveel ‘stil stond’.  De bewegingloze 

beelden  met hun talloze veranderende manifestaties door het licht zijn daarom misschien troostrijk. 

De dynamiek van licht en donker, de stille aanwezigheid en de schoonheid van het moment zet de 

beelden in een gloed. 

Overigens zijn de rode druppels te koop. De opbrengst gaat naar een goed doel. Naar verwachting is 

de vloer aan het eind van de expositie leeg. 

Locatie: Wonderkamers , Heirweg 57, 8488 GM Nijeholtwolde 

Tijden:  Op zondagen van 19 december tot en met 23 januari van 13.00 uur tot 16.00 uur. En op 

afspraak. Zie ook www.sigridhamelink.nl     

http://www.sigridhamelink.nl/

