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Nieuwe lijsten 10x10artist 

 

       
 

Nieuws over het kunstproject 10x10artist! We hebben nieuwe lijsten voor één kunstwerk. De 
lijsten zijn in verschillende varianten en kleuren te koop. Als je een 10x10artist-kunstwerk 
koopt, kun je er voor slechts vijf euro een lijstje bij kopen. Wat een leuk cadeau! We hebben 
natuurlijk ook nog onze lijsten waar 2, 3 of meer werken in kunnen. Kijk voor meer informatie 
op www.10x10artist.com 
 

 
Dorien Bellaar in de KunstKamer 
 
Afgelopen maand verbleef Dorien Bellaar vijf dagen in de KunstKamer. Ze liet zich 
inspireren en maakte prachtige kunst. ‘Het was prettig om een paar dagen in een andere 
omgeving te zijn, weg van de alledaagse afleidingen die me thuis nog wel eens van mijn 
werk kunnen houden’, zegt Dorien. ‘De diversiteit van Amsterdam Nieuw-West viel me op. Ik 
kende de wijk nauwelijks maar was verrast door de levendigheid’. Het grijze, koude weer 
greep Dorien aan om zich op te sluiten in de KunstKamer en om aan nieuw werk te werken. 
En dat is er gekomen! Ze maakte een prachtige lino in een bijzondere kleurstelling. ‘De 
laatste keer dat ik met gutsen en linoleum in de weer was, is op de middelbare school 
geweest. Lang geleden dus!’. Een eigen illustratie vormde de basis voor de lino. ‘Ik had niet 
echt een beeld van het eindresultaat, maar ben positief verrast. Dit smaakt naar meer!’  

http://www.10x10artist.com/
http://www.atelieropen.nl/de-kunstkamer/


 
Ook deed Dorien mee aan de 10x10artist-expo in 
TOON. Ze maakte op locatie drie prachtige 10x10artist-
werkjes. ‘Het was heel inspiratievol om samen met Hans 
Heijman, Maartje Jaquet en Herman Mulder kunst te 
maken en kennis uit te wisselen, terwijl bezoekers 
langsliepen en meekeken. Voor dat laatste moet ik wel 
een beetje in de stemming zijn, maar deze middag in 
TOON was het erg leuk! Alles klopte!’ 
 
De lino van Dorien is onderdeel van het KunstKamer-
project. Met de aanschaf van de lino (€ 25,-.) 
ondersteun je het project. Kijk voor andere 

sponsormogelijkheden op atelieropen.nl. De 10x10artist-kunstwerken van Dorien zijn te 
koop via 10x10artist.com of bij TOON. 
 
 

 
Interview van Edith Brouwer met Lisly Pieterse van Reclamebureau Li Moon 

 

De KunstKamer wordt geheel gefinancierd door particuliere en zakelijke sponsors. De 
afgelopen maanden hebben wij met aantal van hen gesproken over kunst. Een van de 
gesprekken vond plaats met Lisly Pieterse van Reclamebureau Li Moon.  
 
‘Kunstwerken zijn mijn schatten’ hoor ik vaak als ik met mensen praat over de kunst die zij in 
huis hebben. Het kunstwerk waar Lisly Pieterse van Li Moon over wil vertellen is gemaakt 
door kunstenares Hester van Dapperen. Het is een zeefdruk of giclée print uit 1997. Lisly 
kent de kunstenares niet. Ze heeft het kunstwerk van een vriend gekocht. Lisly werd geraakt 
door de mooie dames op de afbeelding, de kleuren en mode. Het werk roept vragen op. Wat 
doen deze dames? Poseren ze? Ze lijken niet op hun gemak. Lisly vindt de styling en 
kleding mooi. Het kunstwerk staat op het nachtkastje naast haar bed. Ze wordt er blij van.    
 
Hester van Dapperen heeft haar atelier in Amsterdam. We hebben haar gegoogled omdat  

we haar nog niet kenden. Ze heeft een mooie website met veel 
nieuw werk dat niet lijkt op het werk dat Lisly in haar bezit heeft. 
Haar eerste expositie was in 1997. We vinden het niet terug op 
haar website. Dat maakt ons nieuwsgierig. Wie weet gaan we 
binnenkort een keer bij haar langs! 
 
Lisly sponsort de KunstKamer omdat ze het inspirerend vindt 
dat mensen activiteiten ondernemen, die aansluiten bij hun 
passie. Zulke activiteiten zijn vaak onzeker en spannend en 
daarom wil zij onze projecten steunen. Zelf begon Lisly 15 jaar 
geleden samen met een zakelijk partner reclamebureau Li 
Moon. Ze werkt met  inspirerende mensen in een creatieve 
omgeving. Inmiddels heeft haar bedrijf 15 mensen in dienst en 
biedt ze een brede dienstverlening op het gebied van marketing 
en communicatie. Van complete online-campagnes tot het 

opstellen van nieuwe merkidentiteiten. En dat vinden wij van Atelier Open op onze beurt 
indrukwekkend en inspirerend! 
 

 
 

 

http://www.atelieropen.nl/de-kunstkamer/
http://10x10artist.com/
http://www.atelieropen.nl/de-kunstkamer/
https://limoon.nl/#close
http://www.dapperen.nl/
http://www.dapperen.nl/


Workshops 

Wil je zelf eens een linoleumdruk maken? 

Dat kan in ons atelier! Kijk voor meer 

informatie op: 

www.atelieropen.nl/workshops 

 

 

 
Volg ons! 
 

   Atelier Open en 10x10artist 

   Atelier Open/10x10artist 
 

Atelier Open/10x10artist  
 

   Atelier Open en 10x10artist 

http://www.atelieropen.nl/workshops
https://www.facebook.com/atelieropenamsterdam/?fref=ts
https://www.facebook.com/tenxtenartist/?fref=ts
https://nl.pinterest.com/atelieropen/
https://twitter.com/AtelierOpen
https://twitter.com/10x10artist

