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Galerie aan huis Franzis Engels
Van 3 oktober tot en met 9 november exposeert Deirdre McLoughlin

nieuw werk bĳ galerie Franzis Engels. Een huisgalerie die zich weet te
onderscheiden: moderne kunst verspreid over vier verdiepingen.

‘Het moet vanuit het beeld ontstaan.’ Daar zĳn
Franzis Engels en Deirdre McLoughlin het over
eens. Galeriehouder en kunstenaar. ‘Pas in
tweede instantie is er het materiaal. Voegt dat
wat toe? Wordt het voldoende beheerst om het
beeld te versterken?’

Franzis Engels voert sinds 2008 een huisgalerie
aan de Nieuwevaart in Amsterdam. Een fraai
modern pand, ingeklemd tussen appartementen-
complexen, waar op vier niveaus moderne kunst
wordt getoond. Het pand bestond al uit vier
verdiepingen, toen ze besloot er een galerie in te
vestigen. Alle ruimtes zĳn ondertussen met de
nieuwe functie voor ogen verbouwd en persoon-
lĳke bezittingen als fotolĳstjes zĳn verwĳderd.
Slechts slaapkamer en badkamer zĳn privé
gebleven. Ervaring met kunst had ze sowieso: ze
is – al sinds zĳn academietĳd – getrouwd met
beeldend kunstenaar Kees de Vries. En dat was
ook de aanleiding om zelf een galerie te begin-
nen: ‘In 2008 veroorzaakte de recessie een
kaalslag onder de galerieën. Kees verloor
plotseling zĳn vaste galerie. En niet alleen hĳ,
maar ook vele andere kunstenaars in onze
omgeving. Wĳ hadden de ruimte en de kinderen
waren de deur uit. Een galerie aan huis heeft
grote voordelen. Zo moet je als beginnende
galerie nog een klantenbestand opbouwen. Als je
dan een pand moet huren... En wĳ hebben ruim-
te, veel ruimte, meer dan de meeste galerieën.
Dus we kunnen bĳvoorbeeld naast onze tentoon-
stellingen ook veel werk laten zien in een omge-
ving zoals de meeste klanten die thuis ook heb-
ben: boven de bank of het dressoir.’

In 2014 besluit Franzis verder te professionali-
seren, niet alleen meer voor vrienden en beken-
den ruimte te bieden. Het eerdere kunstenaars-
platform wordt omgebouwd. ‘Ik weet dat ik zeker
ben ik mĳn keuzes.’ De galerie bouwt al snel een
naam op door haar tegendraadse selectie van
kunstenaars die experimenteren met materiaal
en uitdrukking. Niet alleen zĳn er zesmaal per
jaar solo- of duotentoonstellingen, ze neemt ook
deel aan nationale en internationale kunst-
beurzen.

Op de vorige pagina: Deirdre McLoughlin, Nono, hoogge-
stookte keramiek, gepolĳst met diamant schuurblokje, van
binnen geglazuurd, 25 x 33 x 30 cm. Objectfoto’s: Rob
Bohle ▲ Franzis Engels samen met Tonneke Sengers, de
ontwerper van de gevelbeschildering, voor de galerie
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In beweging
‘Kunst verrĳkt je leven, maakt je blĳ, laat je
anders naar mensen, naar de wereld kĳken.
Bĳ die wereld wil ik horen! Ik zeg altĳd tegen
mensen: ‘Als je IKEA hebt hangen, ben je net
als al die andere honderdduizenden mensen.
Als je kunst aan de muur hebt, dan zegt dat iets
over jou, wat voor persoonlĳkheid je hebt. Geen
nagemaakte kunst, die is zĳn poëzie kwĳt, maar
kunst waarin je de persoonlĳkheidsontwikkeling
van een kunstenaar terugziet. Kunst die authen-
tiek is en een ziel heeft!’ Ik zou niet weten hoe ik
hier moest wonen, als ik geen kunst meer had!’
Gebrek aan privacy, nooit eens de afwas kun-
nen laten staan... Het is geen topic voor Franzis
Engels: ‘Opruimen vind ik niet erg. En op deze
manier heb je je huis altĳd aan de kant! Precies
zoals ik het zou willen... Alles draait om de
kunst!’
Privé en zakelĳk lopen prettig in elkaar over. ‘We
kunnen laten zien hoe een werk in een woon-
huis staat – de meeste mensen kopen nou
eenmaal kunst voor boven de bank. En het is
gewoon gezelliger, een galerie aan huis.

De sfeer is ongedwongen. Je biedt makkelĳker
een kopje koffie of thee aan. En ik heb alle tĳd!’

De galerie vertegenwoordigt zo’n vĳfentwintig
kunstenaars, van allerlei leeftĳden en uit allerlei
disciplines, en toont vooral abstracte werken. ‘Ik
val op compositie, kleur, licht en dergelĳke. Het
beeld moet me pakken. Het moet spannend zĳn.
Belangrĳk is ook dat een kunstenaar zich blĳft
ontwikkelen. Alles ontwikkelt zich – de wereld, de
maatschappĳ... – en ook een kunstenaar moet in
beweging blĳven. Het werk moet me blĳven
boeien.’

Showing
‘Bĳ de duo’s kies ik doorgaans een kunstenaar
van de galerie en bĳ voorkeur iemand van buiten
– ik heb altĳd een wish list in mĳn hoofd. De
‘beelden’ moeten bĳ elkaar passen, elkaar ver-
sterken.’ Franzis houdt ervan schilderĳen en
objecten te combineren, zoals ook het geval is in
de komende duotentoonstelling met keramisch
kunstenaar Deirdre McLoughlin en kunstschilder
Rob Regeer, die draait om open ruimtes. ‘Rob is

▼ Deirdre McLoughlin, Waterworks IV en V, 2017-2018, hooggestookte keramiek, gepolĳst met diamant schuurblokje, van
binnen geglazuurd, h 32 en 35 cm



onder meer geïntrigeerd door het licht- en scha-
duwspel van bladeren en takken, iets wat in deze
tentoonstelling naar voren komt. Hĳ speelt met de
leegte tussen de takken en bladeren en bĳvoor-
beeld tussen bergen en hun weerkaatsing. En
Deirdre is heel sterk om lege ruimtes vorm te
geven.’ De open vormen van deze keramisch
kunstenaar lĳken zachtjes naar de contouren van
de leegte te tasten. Ze omarmen geheimzinnige
binnenruimten die licht en kleur vangen en zo
een extra dimensie aan haar werk geven. In haar
recente Waterworks is er de suggestie van water-
rimpelingen die onvermoed licht terugkaatsen in
een donkere spelonk – een diep gevoel van rust
uitademend. ‘Wat Deirdre heel expliciet doet,
komt subtiel terug bĳ Rob. Een intrigerende
combinatie: twee heel verschillende benade-
ringen vanuit eenzelfde fascinatie.’ Twee poëten
van de leegte.

Yna van der Meulen

Van 3 oktober tot en met 9 november: Showing,
keramiek van Deirdre McLoughlin en schilderĳen
van Rob Regeer.
Galerie Franzis Engels, Nieuwevaart 200,
1018 ZN Amsterdam, 06 31000323.

Open: donderdag tot en met zaterdag van 13.00
tot 18.00 uur en op afspraak.
Vernissage 5 oktober om 17.00 uur.

▲ Rob Regeer, Landschap, 2017, acryl en geboorde
gaten op/in mdf, 120 x 100 cm, foto: Rob Regeer

▼ Deirdre McLoughlin, MO, serie Open Mind,
hooggestookte keramiek, gepolĳst

met diamant schuurblokje, van binnen geglazuurd,
27 x 47 x 28 cm

Op de volgende pagina: Deirdre McLoughlin,
Whisper to Me II, dezelfde technieken, 38 x 20 x 40 cm
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https://www.deirdremcloughlin.com
http://www.robregeer.nl
https://www.franzisengels.nl
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