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INTRODUCTIE 

Dit mapje biedt u in deel 1 informatie over de ons bekende kunstenaars uit de Amsterdamse 
Stadionbuurt. Deel 2 brengt in kaart waar buurtkunstenaars in de Stadionbuurt 
expositieruimten kunnen vinden. 

De inhoud is samengesteld door de Kunstcommissie Stadionbuurt. Wij zijn een groep 
buurtbewoners, vrijwilligers, die alszodanig ressorteert onder het Huis van de Wijk Olympus, in 
hartje Stadionbuurt. Daar worden wij warm ontvangen met koffie en een vergaderkamer en van 
goed advies voorzien.
Tevens kunnen kunstenaars in het Huis van Wijk exposeren (nr. 1). 
De Kunstcommissie wil de kunstenaars uit onze Stadionbuurt in het zonnetje zetten en hun 
steun bieden. Het naar buiten brengen van de resultaten van creatieve processen is een vak 
apart, waar wij spelenderwijs in leren. Ook is het een leuke manier om met buurtgenoten 
kennis te maken en iets bij te dragen aan de samenhang en gezelligheid van de Stadionbuurt. 
Uiteindelijk streven we, in samenwerking met Stadsdorp Olympia, naar een Buurtgalerie die 
gezamenlijk door de exposanten wordt gerund, maar zover zijn we nog niet. 

De kunstgids is een momentopname en daarom losbladig. Zo spelen we flexibel in op 
veranderingen: nieuwe kunstenaars en nieuwe expositieruimten zijn altijd welkom.   
 
Kerngroep Kunstcommissie Stadionbuurt
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MARY KONING 
(1912-1998) ontwikkelde haar schilderkunst 
eerst na haar loopbaan als verpleegkundige. Zij 
was 76 jaar toen ze haar eerste lessen nam in 
een buurthuis, en leerde in ongelooflijk tempo 
via een keur aan schilderdocenten met diverse 
technieken uiting te geven aan haar emotionele 
leefwereld. Eerst figuratief met aquarelleren, later 
vaker abstracte gelaagde gemengde technieken, 
collages, ecoline en pastel. 
Inspiratiebronnen vond ze in de natuur, 
maatschappelijke thema’s en mensen, waaronder 
de dochter van schilder Simon Maris, die ook op 
de Stadionweg woonde. Marianne van OMA’s 
Art beheert en presenteert de 400 nagelaten 
kunstwerken van haar moeder Mary Koning.  

 
Voornaamste doel is het ontsluiten van Mary’s 
kunst en deze goed onderbrengen. OMA’s Art 
wil ook wijzen op de gevorderde leeftijd van de 
kunstenares: bij inspiratie speelt leeftijd geen rol! 
Bezoek de Trappenhuisgalerie OMA OP ZOLDER 
eens, waar u, zolang de voorraad strekt, een 50-tal 
schilderijen kunt bezichtigen. Op afspraak of even 
(aan)bellen.

RECENTE EXPOSITIES:
• Huis van de Wijk Rivierenbuurt, ‘Mensen & 

water’, 15-1 t/m najaar 2016
• Keizersgrachtkerk, ‘Verstilling’, sept t/m 

oktober 2016

MK



MARIANNE ZIEKEMEYER / 

OMA’s ART 

MARY KONING

Stadionweg 143-2 
www.omaopzolder.nl 
020 6719858

info@omaopzolder.nl



VINCENT RIJS
Mijn fotografische beelden zijn geïnspireerd 
door het prachtige lichtgebruik en licht/donker 
contrast zoals aanwezig is in het werk van de 
meesters van de Nederlandse Gouden Eeuw van 
de schilderkunst, zowel in thematiek als in licht 
en kleur. 
Iedere keer word ik weer getroffen door een 
magistraal gebruik van de Claire-obscvure 
techniek, het schaduwspel van licht en donker in 
het werk van Rembrandt, Vermeer en Caravaggio.

Tot 2008 verbonden aan de Gerrit Rietveld 
Academie, Hogeschool van de Kunsten 
Amsterdam. Vestigde zich in 2010 als 
autonoom fotograaf. Volgde opleidingen aan de 

VR

Fotovakschool en Fotogram, Masterclasses oude 
fototechnieken Huis Marseille. Studeerde in 2012 
af voor de Masteropleiding Portretfotografie.
Opgenomen portfoliowerk: 
Vogue Italy

RECENTE EXPOSITIES:
• Galerie Signaal, Nieuwe figuratie 22-10 t/m 

13-12 2015
• Arti Galerie Arti et Amicitiae, Rokin 112, 

Amsterdam, 28 t/m 30 april 2017



VINCENT RIJS

Stadionbuurt 

www.vincentrijs.com 
020 6765795

vincentrijs@gmail.com



NB
NAQIBA BERGEFURT
Onbegrensd is de  kracht die in de natuur te 
vinden is, de energie die alles wat is, voortbrengt.
Die kracht is ook in mij, brengt ook mij voort en  
transformeert mij, ieder moment opnieuw. Zij 
is de inspiratie en drijfveer in mijn manier van 
werken. In dit proces waarin de elementen kleur 
en vorm met elkaar in gesprek gaan op het doek 
en steeds tot nieuwe verhoudingen en gedaantes  
komen, ben ik de regisseur en kom ik gaandeweg 
tot beelden in een compositie die aanvoelt als 
waarachtig, nooit een eindpunt.  
In mijn werk verbind ik datgene wat ik buiten mij 
zie en ervaar met de dingen die mij wezenlijk van 
binnen raken. 

Naqiba Bergefurt (62) schildert en tekent sinds 
1966 en is autodidact. Zij exposeert haar werk 
sinds 1984.

RECENTE EXPOSITIES:
• 2017: Solo expositie Amstelkerk, 
 Amsterdam.
• 2016: Leydan Award groeps expositie,   
 Art Gallery, Windsor, Canada
• Rotterdam International Art Fair , 
 Rotterdam
• Solo expositie sociëteit De Tweede   
 Uitleg Amsterdam



NAQIBA BERGEFURT

www.naqibabergefurt.nl  
naqiba@planet.nl



AR
ANNELIES RIGTER
Na een afgeronde studie pedagogiek en na 
jarenlang in het onderwijs gewerkt te hebben is
Annelies haar passie voor reizen en fotografie 
gaan volgen. Ze deed mee aan workshops, volgde 
cursussen, kreeg hulp en advies van verschillende 
fotografen. 
Haar fotografie behelst vooral documentair werk 
en reisreportages. Door een ontmoeting met een 
Parsi-man uit Mumbai leerde ze India kennen en 
ze werd verliefd op het kleurrijke land. Ze bezocht 
het KUMBH MELA festival, en dit werd meteen 
haar eerste reportage. 
Haar eerste officiële opdracht was een 
fotoreportage over Tunesië voor het blad Avenue. 
Inmiddels heeft Annelies een stevig archief en er 

volgden tentoonstellingen in binnen- en 
buitenland.
Een van haar Kumbh Mela foto’s is aangekocht 
door het MOMA in New York.
De laatste tijd maakt Annelies Rigter ook vrij werk.

RECENTE EXPOSTIES:
• Tokio 2013 Dutch Delight
• Arti et Amicitiae  Masks 2015
• Arti et Amicitiae 2016 Groepstentoonstelling
• Go Galerie 2017



ANNELIES RIGTER

Journalist/Photographer
Meridian Travel magazine

Afroditekade 23 B
1076 DP Amsterdam

www.anneliesrigterphotography.com
020 6714878 / 06 22654501

iam@anneliesrigterphotography.com



LW

LENIE WOUDA
In januari 2006 ben ik begonnen met het 
schilderen van iconen bij “Iconenatelier 
Jan Verdonk” en sindsdien laat het mij niet 
meer los. Het schilderen van iconen is een 
voortzetting van een aloude traditie, tevens 
is het voor mij een vorm van meditatie, 
het heeft een rustgevende werking.Iconen 
zijn afbeeldingen van Christus, Maria, 
Engelen, Heiligen en Bijbelse taferelen.Het 
liefst schilder ik afbeeldingen van Maria 
met kind of Engelen.Ik schilder traditionele 
Grieks/Byzantijnse iconen in navolging van 
een aloude traditie met vaststaande regels, 
volgens de richtlijnen van de Kretenzische 
school.

De iconen worden geschilderd met 
eitemperaverf, synthetische stoffen worden zo 
min mogelijk gebruikt. De achtergrond is van 
bladgoud.
Typerend voor Griekse iconen zijn de heldere en 
warme kleuren.

RECENTE EXPOSITIES:
• Solotentoonstelling Willem de Zwijgerkerk   
 Amsterdam
• Groepstentoonstelling “Ikonen van Eikoni  
 kon” Schuilkerk van het Stedelijk Museum   
 Vianen
• Groepstentoonstelling “Heiligen en Engelen”  
 Grote Kerk, Vianen



LENIE WOUDA

lfwouda@chello.nl



MK

MARIE KONING
Buurtbewoonster Marie Koning (*1940) 
laat zich bij haar aquarelleren en olieverf 
vaak inspireren door weidse vergezichten: 
landschappen, de Wadden, de woestijn van 
Marokko, een kustlijn…“Met schilderen trek 
ik me terug in de natuur. En als je tekent 
zie je meer. De fascinatie van het spel van 
licht met kleuren komt buiten goed uit de 
verf”, zegt ze. Vooral landschappen die 
appelleren aan het oergevoel boeien haar 
zeer. Daarbij maakt ze gebruik van vele 
oude natuurlijk gemaakte verfsoorten zoals 
bister van walnoten, die Rembrandt ook al 
toepaste.
Marie schildert al heel lang en kreeg 

onderricht van onder meer Jan Velthuis en Rini 
Bus en is nu verbonden aan de Amsterdamse 
Vereniging De Zondagsschilders op de 
Geldersekade.

RECENTE EXPOSTIES:
• In diverse Huizen van de Wijk; De Schinkel,  
 Vondelbuurt
• Verpleeghuis Groenelaan in Amstelveen,   
 Verzorghuis Vondelstede, Ziekenhuis 
 Amstelveen



MARIE KONING

Amsterdam Zuid

020 6737658

mhkoning@kpnmail.nl



RS

ROSALIE SOLLEVELD
Mijn interesses zijn portret-, natuur- en straat 
fotografie. 
Portret, omdat ik erg geïnteresseerd ben in 
mensen, hun karakter, hun doen en laten. 
In de studio, werken met mooi licht en ook op 
lokatie, de omgeving van de geportretteerde is 
m.i. een deel van het karakter. 
Een mooie, natuurlijke uitdrukking op de foto 
krijgen van iemands gezicht is een uitdaging. 
Inspiratie heb ik van o.a. Arnold Newman, 
fotograaf en Edward Hopper, schilder. 
Ik houd van eenvoud, dat komt ook duidelijk naar 
voren in mijn fotografie. 
Natuur omdat ik daarin het beste gedij. ‘Mijn’ 
omgeving zeg maar. 

RECENTE EXPOSITIES:
• Tentoonstellingen op diverse locaties,   
 en ook buitententoonstelling    
 (via de gemeente). 

Onderwerpen: portretten bekende 
Amsterdammers, natuur, theater en ook 
reportages van o.a. de haven van Amsterdam en 
het Westelijk Havengebied.



ROSALIE SOLLEVELD

Stadionbuurt

rosalie.solleveld@xs4all.nl



MELISSA HALLEY
Melissa Halley (1976) studeerde af in 1999 aan 
de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, 
Academie voor Beeldende Kunsten. Inmiddels 
omgedoopt tot de Breitner Academie.

In 2001 sloot zij zich aan bij Grafisch Collectief 
Thoets, een groep van 6 grafische kunstenaars 
die samen het atelier delen. Het atelier is 
gespecialiseerd in de technieken etsen, linoprint, 
lithografie en zeefdrukken.

Melissa haalt haar inspiratie uit de natuur. Het is 
niet alleen de schoonheid die intrigeert maar ook 
de kwetsbaarheid en het eindige.

MH

De technieken en materialen waar Melissa mee 
werkt zijn gevarieerd. Afgelopen januari maakte zij 
een 15-delige serie lino’s van 15 slapende dieren. 
Daarnaast werkt zij met verschillende materialen 
zoals inkt, bister, aquarel, soft pastel, potlood en 
acrylverf.

RECENTE EXPOSITIES:
• Conexões, Belém – Hollanda, Belém 

(Brazilië), 2017
• GAA Druk Maken, Grote Kerk Alkmaar, 

Alkmaar, 2015



MELISSA HALLEY

Sportstraat 43 III
1076 TS Amsterdam

www.melissahalley.nl
info@melissahalley.nl
020-4710471



MW
MARIANNE VAN DER WAL 
In mijn beeldend werk spelen de laatste jaren de 
“toevallige” ontmoetingen een belangrijke rol.
Na bezoek aan de expositie “Stilte”, destijds 
samengesteld door Joost Zwagerman, trof mij 
het beeld van het meisje met een doek over haar 
hoofd liggend op een vlonder aan het strand. 
Als materiaal gebruikte ik hier fotografie, 
eveneens voor een serie opnames van strand en 
straatbeelden.  

Ik volgde de technische opleiding keramiek 
(handvormen), de Vrije Academie in Den Haag, 
waar na enkele studies mijn creativiteit weer 
begon op te bloeien.

Ik maak collages en gebruik daarnaast veel 
verschillende materialen, die ik omvorm tot 
beeld (de roze vorm is een schuursponsje), 
medicijnstrips worden getekende portretten enz.

Sinds 5 jaar volg ik lessen bij Artless. 
Besprekingen van thuis gemaakt werk door 
docenten van de Rietveld academie. 

RECENTE EXPOSITIES:
•  2015: Kunst 10daagse Bergen 
•  Hilton Amsterdam-Schiphol
•  2016: Eindpresentatie Artless
•  2017: Paleis van Mieris Amsterdam 



MARIANNE VAN DER WAL 

marianne.v.d.wal@upcmail.nl



SA
SENAD ALIC
Geboren in Sarajevo, Bosnië, 1960. 
Beeldend kunstenaar, tekenaar, schrijver, 
conceptontwikkelaar, Co-art kunstenaar, curator, 
coach, docent op Hogeschool van A’dam...

“Senad Alic durft telkens weer over barrières heen 
te stappen en zich daarbij voortdurend open te 
stellen voor de invloed van nieuwe ontmoetingen 
en andere culturen. 
En hij durft dit op zijn eigen wijze tot uitdrukking 
te brengen.” – Pauline Kruseman  
“Door het werk van Senad Alic ga ik anders naar 
mijn omgeving en naar mijzelf kijken” – Bert Jan 
Maat, Amsterdamse Kunstraad.
Dit jaar is er een documentaire gemaakt over wat 

Senad als schilder en mens beweegt. De film is 
gemaakt door documentairemaker Rens Oomens 
uit Amsterdam.
.

RECENTE EXPOSTIES:
•  Florence Biennale -Italië (december 2011, 

prijs Lorenzo Il Magnifico in categorie 
schilder kunst).

•  Salon Societe Nationale des Beaux Arts 
(Parijs, Frankrijk) 

• Museum of Young Art - Palais Schönborn   
    (Wenen, Oostenrijk) 2014,
• Museumnacht Amsterdam…
• London art Biennale (England 2017)



SENAD ALIC

www.senadalic.nl
info@moba-art.nl
0611453966



EXPOSITIERUIMTE 
HUIS VAN DE WIJK OLYMPUS
Kunstcommissie Stadionbuurt is een 
bewonersinitiatief en wordt ondersteund door 
het Huis van de Wijk Olympus. Huis van de 
Wijk Olympus wil kunstenaars uit de buurt een 
podium bieden. Deze KUNSTgids is (mede) door 
ons gesponsord. In en rondom de huiskamer van 
het Huis van de Wijk Olympus is mogelijkheid om 
gratis te exposeren. 

We faciliteren bij de opening en zorgen voor 
promotie via onze Wijkkrant & Nieuwsbrief. 
Ook initiatieven op het gebied van poëzie, muziek 
of theater worden door ons ondersteund.
Neem voor meer info contact op met de 

Kunstcommissie Stadionbuurt of met 
programmacoördinator Huis van de Wijk 
Olympus, Marietta de Zorzi.

RECENTE EXPOSITIES:
• ‘Lies!’ Illustraties van Lies Kindt, najaar 2016
• ‘Portretgroep’ Huis van de Wijk Olympus, 

voorjaar 2016
• ‘Zon in Herfst’, Mary Koning / OMA’S ART, 

najaar 2015

1

OPENINGSTIJDEN:

Maandag t/m vrijdag
9:00 tot 17:00 uur



HUIS VAN DE WIJK 
OLYMPUS

MARIETTA DE ZORZI

Hygiëaplein 10  
www.huisvandewijkolympus.nl 
020 6796825 / 0683170915

m.dezorzi@soozamsterdam.nl
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OBA OLYMPISCH KWARTIER
is een vestiging van de Openbare Bibliotheken 
Amsterdam (OBA), die o.a. als doel heeft het 
lezen te stimuleren. OBA Olympisch Kwartier is 
zes dagen in de week geopend en heeft een brede 
collectie  boeken, tijdschriften en audiovisuele 
media voor jong en oud.

Er zijn werkplekken beschikbaar en er kan gebruik 
gemaakt worden van internetpc’s, wifi en 
oefenpc’s om aan de taalvaardigheid te werken.

Dit moderne, ruime gebouw tegenover het 
Olympisch Stadion biedt gelegenheid tot het 
exposeren van kunstwerken aan de wand (circa 20)

en heeft een grote vitrine waarin diverse 
kunstwerken kunnen worden tentoongesteld.

RECENTE EXPOSTIES:
• Fototentoonstelling van Eline van Nes
• Keramiek van Sabine Louis
• Portretten van teken- en schildergroep   
 Heliomare
• Handgeweven shawls van Elly Bunder 

OPENINGSTIJDEN:

Maandag 14:00 - 17:30 uur
Dinsdag 09:30 - 17:30 uur   (self service van 09.30 tot 14.00 uur.)

Woensdag 09:30 - 17:30 uur
Donderdag 14:00 - 20:00 uur
Vrijdag 09:30 - 17:30 uur   (self service van 09.30 tot 14.00 uur.)

Zaterdag 11:00 - 17:00 uur
Zondag gesloten



OBA OLYMPISCH 
KWARTIER

ELS HENDRIKS &
INGRID DELMAAR

Laan der Hesperiden 18
olympischkwartier@oba.nl
020 6769220

e.hendriks@oba.nl
i.delmaar@oba.nl



EXPOSEREN IN DE 
WILLEM DE ZWIJGERKERK
Een kerk is een huis voor de ziel, een huis waar 
je anders gaat kijken naar mensen en de wereld. 
In het licht ‘van boven’ krijgt alles een nieuwe 
gedaante, een meerwaarde.
De Willem de Zwijgerkerk houdt van kunst, omdat 
kunst ons opent voor een andere dimensie. 
Uitnodigt tot anders kijken. Daarom is kunst zo 
welkom bij ons in de kerk. 

Ons gebouw is iconisch aan de buitenkant, 
van binnen voorzien van opvallende glas-in-
loodramenen. Recent is de glaswanddecoratie 
van kunstenares MMC (Mieke) Schobbe in ons 
kerkgebouw aangebracht. 

Graag delen we ons gebouw met de hele buurt en 
stellen we ons gebouw van harte beschikbaar voor 
kunstenaars uit de buurt. Er is plaats voor circa 12 
kleine en enkele grotere werken. 

RECENTE EXPOSITIES:
• ‘Licht over donker, een wintertentoonstelling’      

– Mary Koning/Oma’s art
• Iconen – Lenie Wouda, schilderes
• ‘Tango aan zee’ – Dolly Leeman
• ‘Panta rhei’ – Naqiba Bergefurt, schilderes

3

OPENINGSTIJDEN:

Woensdag 10:00 - 12:00
Zondag na de dienst verder op afspraak



WILLEM DE ZWIJGERKERK

AD VAN WIJNGAARDEN & 
NIEK SCHOLTEN

Olympiaweg 14
1076 VX Amsterdam
020 6641277 / 020 6622700
ngscholten@planet.nl
www.willemdezwijgerkerk.nl

Facebook: Willem de Zwijgerkerk Amsterdam



COLOFON

Dit is een productie van de Kunstcommissie Stadionbuurt

Redactie en productie  Marianne Ziekemeyer, Ar Nederhof
Design     Peter Mills
Conceptrealisatie   Grafisch Lyceum, MA Media Winkel, Dintelstraat 15, 
Tel:    020 8509617

We bedanken de leerlingen van het MA Mediacollege Amsterdam heel hartelijk voor de prachtige 
uitwerking van ons design, Huis van de Wijk Olympus voor de sponsoring ervan en Stadsdorp 
Olympia voor steun en support. 
Bent u kunstenaar die woont of werkt in de Stadionbuurt (postcode 1076) en staat u er niet bij? 
Of biedt u op non-commerciële basis buurtkunstenaars de ruimte hun werk te exposeren? 
Schuif aan en neem contact op met de programmacoördinator van Huis van de Wijk Olympus, 
Marietta de Zorzi, 020 6796825.

Voorjaar 2017




