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Galerie Noordvleugel
Dit jaar viert galerie Noordvleugel haar eerste lustrum. Jan en Mineke 
Bosma, ware kunstliefhebbers en houders van Galerie Noordvleugel, 
hadden eerder een lijstenmakerij. Ze ontdekten al snel dat er voor 
de kunstenaars in het hoge noorden van Nederland eigenlijk geen 
podium bestond, waarop zij hun werk konden presenteren.
Toen de noordvleugel van de schitterend gerestaureerde 
Fogelsanghstate beschikbaar kwam, was de beslissing snel genomen. 
Na maanden hard werken, onderging het voormalige koetshuis een 
ware metamorfose en werd het tot Kunsthuis van het Noorden. 
De kunstenaars komen er graag. Vanwege het pittoreske decor leent 
het koetshuis zich uitstekend voor realistisch werk. De huiselijke en 
gemoedelijke sfeer in de galerie maakt dat de bezoeker zich snel op 
zijn gemak voelt en dat komt het kunst kijken alleen maar ten goede. 
Het bezoek kan gecombineerd worden met een bezichtiging van de 
serviescollecties van Diggelgoed en de lijstenmakerij. Daarnaast kan 
er in de galerie een kopje thee of koffie geschonken worden.

Galerie Noordvleugel is open van dinsdag t/m zaterdag 
van 10.00-17.00 uur.
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Sietse W. Jonker 
Gelijk zoals zijn Maker deed, is schilderen 
voor Sietse W. Jonker een persoonlijke 
daad van scheppen. Het idee om op een 
twee dimensionaal vlak een driedimensio-
nale wereld te creëren intrigeert hem.
Een kleine gift

Paul Christiaan Bos
Paul Christiaan Bos behoort tot de belang-

rijkste kunstschilders van Nederland van deze 

tijd. Van zijn schilderijen gaat een sterke, 

suggestieve werking uit door de schoonheid en 

intensiteit van zijn kleuren en zijn behandeling 

van het licht.

Coppernickle (detail)

Max de Winter
Zijn stijl is figuratief met een vaag 

abstracte inslag. Eenvoudig van kleur en 
vlot opgezet. Voldoende ruimte voor 
suggestie, met een permanent gevoel voor 
de werkelijkheid.
Wetland

Gabriël Gressie
Bakjes, kijkdozen vol met hamsters, 
muizen en vogeltjes, allemaal druk 
doende, samen spelend of werkend. 
Een fijnschilder op de vierkante 
millimeter met een eigen stijl, humor en 
werkwijze.
Hires

Theo Onnes
Theo wordt geraakt door het alledaagse 
leven om zich heen. Bekendheid verwierf 
hij vooral door zijn schilderijen van koeien 
en geiten maar hij schildert ook 
landschappen en mensen. 

Koe om een hoekje

Louise de Winter
Zij schildert op haar eigen manier  zelf-
verzekerde, sensuele dames met vreemde 
hoedjes en grote rode monden soms 
geëscorteerd door dieren. Een boeiend 
lijnenspel vol fantasie en kleur.
Summer 2011

 

Patrick Van der Linde
Hij werkt in een eeuwenoude traditie, 
een ambachtelijke manier van werken 
met veel aandacht voor detail zodat de 
schilderijen na jaren hun geheimen nog 
kunnen prijsgeven.
Kloosterruine

Maarten ‘t Hart 
Architectuur is een belangrijk thema 
in zijn werk. Met name middeleeuwse 
kerken. Zowel interieurs als exterieurs. 
Tevens schildert hij regelmatig stillevens 
en landschappen.
Gezicht op Anzy le Duc

In de doorlopende expositie van realisten zullen steeds 

wisselende werken van deze kunstenaars getoond worden.

Voor meer informatie (0511) 442 436. 

Zie ook onze website www.galerienoordvleugel.nl

Edgar de Cruijer
Zijn composities zijn helder en krachtig 

opgezet. Alhoewel hij zeer gedetailleerd werkt, 

gaat het nooit ten koste van het geheel. 

Je zou het kunnen omschrijven als een 

gecompliceerde eenvoud. 

Witte rozen in aardewerk vaasje

R E A L I S T E N

Dorry van de Winkel 
Bekendheid verwierf zij als aquarelliste 
pur sang, met naar de waarneming  
geschilderde verfijnde kleurensensaties 
in portretten en (bloem)stillevens.
Kommetje


