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Rafael Arias (Madrid, Spanje, 1950)

Rafael studeerde af aan de kunstacademie in Madrid, waar hij zich richtte 
op toegepaste kunst met als specialisatie fotografie, grafische vormgeving 
en design.
Hij werkte, zolang zijn zicht het toeliet, bij reclamebureaus, zette zijn eigen
bureau op en later een winkel in fotografie en film. Maar toen hij in 1990 
volledig blind werd, moest hij dat opgeven.

Sinds 1993 is Rafael voltijds kunstschilder en heeft inmiddels in vele landen
geëxposeerd. Ook werkt hij in opdracht.

Techniek
De kunstenaar heeft zijn eigen methode ontwikkeld die hem in staat stelt
olieverfschilderijen te maken. Hij schildert op de tast, gebruikmakend van
verschillende materialen die hem helpen de compositie te bepalen en 
individuele vormen weer te geven. Deze ‘hulplijnen’ zijn tijdelijk. Het 
eindresultaat is puur olieverf op doek.

Stijl
Rafaels werk is figuratief, impressionistisch met een vleug expressionisme. 
Thema's zijn: landschappen, stillevens, menselijke figuren. Soms maakt hij 
ook een uitstapje naar surrealisme en abstractie. Kenmerkend voor het werk 
van Rafael is zijn kleurgebruik: soms sober, meestal uitbundig. Ook 
experimenteert hij met verschillende texturen in de pasteus aangebrachte 
olieverf. Dit maakt zijn werk niet alleen de moeite waard van het zien, maar 
zeker ook van het voelen!

https://kubes.nl/kunstenaars/rafael-
arias     http://www.rafaelarias.punt.nl/     
www.artofbraille.punt.nl

Afbeelding:
Schilderij Boom Oranje
Onderdeel van tweeluik Bomen
30 × 30 cm
Olieverf op doek
2007
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Annemieke Baas (Strijen, 1972)

Annemieke, die slechtziend is geboren, was altijd al creatief en koos als 
VHBO eindexamenvak beeldende vorming. Tekenen en schilderen met 
voornamelijk acrylverf werden een van haar grootste hobby’s. Zij werkte toen
uitsluitend figuratief en schilderde o.a. stillevens, bloemen en landschappen.

Toen haar gezichtsvermogen verder achteruitging en het tekenen en schilderen 
zoals zij gewend was niet meer lukte, is zij gaan beeldhouwen en boetseren.

Door de lessen die zij sinds 2007 daarin volgt, krijgt Annemieke weer een 
stukje van haar vrijheid terug, ondanks haar toenemende visuele handicap. 
Zij ervaart bij het beeldhouwen en boetseren nagenoeg geen beperkingen, 
omdat het goed op gevoel te doen is. Zij ziet nu nog slechts licht en donker. 
Voor het vormgeven is zij volledig aangewezen op haar tastzin.

Eerst maakt Annemieke diverse studiemodellen in klei alvorens het beeld in 
steen uit te werken. Zachte en middelharde steensoorten, zoals speksteen en 
albast, hebben haar voorkeur. Zij past verschillende technieken toe, waarbij 
het hakken in steen met hamer en beitel zeker niet ontbreekt.

Tot voor kort richtte Annemieke zich voornamelijk op het figuratieve werk,
vooral ronde vormen en dierfiguren. Inmiddels werkt zij ook met abstracte
vormen, waarbij de natuur haar als inspiratiebron blijft boeien.

https://kubes.nl/kunstenaars/annemieke-baas

Afbeelding:
Sculptuur Moeder met kind
32 × 17 × 16 cm
Albast
2017
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Corrie Balemans (Sint Willebrord, 1953)

Haar eerste levensjaren bracht Corrie voornamelijk door in ziekenhuizen. Als 
zes maanden oude baby kreeg zij polio en rond het derde levensjaar werd zij 
als gevolg van een tumor volledig blind. Corrie heeft geen visuele 
herinneringen. Als er iets is blijven hangen van de eerste drie visuele jaren, 
dan is zij zich daar niet van bewust.

Toen zij vijf jaar was ging Corrie naar het speciaal onderwijs, de Odaschool in 
Grave, verbonden aan het internaat De Wijnberg. In de derde klas mavo 
stapte zij over op het reguliere onderwijs. Na haar eindexamen stroomde zij 
direct door naar de vierde klas van het atheneum (vwo) en na het behalen van
het diploma heeft zij twee jaar administratief werk gedaan.

Van 1978 tot 1985 studeerde Corrie culturele antropologie tot het kandidaats 
aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Door gezondheidsproblemen lukte 
het niet een volwaardige baan in de journalistiek te verwezenlijken.

Kunst en cultuur hebben haar warme belangstelling. Zij beschouwt zichzelf als
amateurkunstenaar.
Corrie: ‘Mijn grootste passie is boetseren met klei. Schilderen met materialen is
een uitdaging. Van realistisch werk probeer ik voorzichtig mijn weg in het 
abstracte te zoeken.’

https://kubes.nl/kunstenaars/corrie-balemans

Afbeelding:
Schilderij Het Tafelgesprek
80 × 100 cm
diverse materialen op doek
(Taktila methode)
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Birgitta Blokland (Stockholm, Zweden, 1965)

Veel contrast en het juiste soort licht is enorm belangrijk voor Birgitta om te 
kunnen werken. Ze experimenteert steeds met verschillende technieken en 
stijlen, zoekend naar de mogelijkheden binnen haar visuele grenzen. Ze volgde
verschillende cursussen en nam o.a. lessen aan de kunstacademie in Madrid.

Techniek
Tekenen was altijd favoriet en met loep en veel geduld kon ze tot een paar 
jaar geleden nog tekeningen in potlood en houtskool maken.
Meer recentelijk werkt ze veel en graag met acrylverf, een medium dat ze 
ideaal vindt voor het maken van spontane schilderijen tijdens haar reizen. 
Sinds 2015 onderzoekt ze de fotografie en de methode van het digitale tekenen
en schilderen.

Stijl
Thema’s zijn landschappen, bloemen, menselijke figuren. Meest figuratief 
werk, impressionistisch qua stijl. Realistisch werk naast vrijere, meer abstracte
vormen, zoals de series Dreamscapes, Concepts en kleurrijke digitale 
schilderijen.

Kenmerkend voor het werk van Birgitta is, naast diversiteit in stijl en 
materiaal, het kleurgebruik met een sterk gevoel voor harmonie, en een balans
tussen beweging en verstilling.
Haar werk wordt in verschillende landen geëxposeerd. De kunstenares 
werkt ook in opdracht.

https://kubes.nl/kunstenaars/birgitta-
blokland     www.bjb.punt.nl  

Afbeelding:
Schildering Happy
Onderdeel van vierluik digitale
schilderijen
27 × 20 cm
digitale schildering, afdruk op papier
2016
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Marjanne Geurtsen (Oosterbeek, 1959)

In haar tekeningen wordt Marjanne niet gehinderd door het perspectief dat 
anderen wel kunnen zien. Haar lijnen vliegen dus alle kanten op. Toen ze daar 
plezier in kreeg, heeft zij dit leren gebruiken en dit kenmerkt nu haar eigen stijl.

Ze 'voelt' haar tekeningen en ander werk meer dan dat zij het ziet. 
Marjanne maakt glas-in-lood, brandschilderingen en tekeningen.

Diepte is ze gaan creëren door - ook letterlijk - in meerdere lagen te werken. 
Vooral in haar glaskunst. Dit is voor Marjanne de essentie van haar werk: ‘Door
de verschillende glazen/lagen gecombineerd achter elkaar te plaatsen, wordt er
een dimensie aan toegevoegd die de diepte van verschillende, elkaar 
versterkende emoties schept en daarmee de zeggingskracht van het werk en de
persoon die het tekent of brandschildert, tonen.’

Na een HBO-opleiding cultureel- en inrichtingswerk volgde Marjanne o.a. de 
vierjarige opleiding aan de modevakschool en de docentenopleiding beeldende 
kunst en vormgeving aan de Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem.

Daarnaast volgde ze ook vele cursussen om zich in verschillende technieken 
te bekwamen, waaronder keramiek, houtbewerken, brandschilderen, 
lithografie, zeefdrukken, fotografie, en een cursus tot glazenier.

De kunstenares exposeert regelmatig in binnen- en buitenland. Ook werkt zij 
in opdracht.

Marjanne heeft door kapotte hoornvliezen altijd veel pijn. Rechts is ze blind, 
links ziet ze door een soort maanlandschap, meer en minder vaag. Haar 
visus gaat langzaam achteruit.

https://kubes.nl/kunstenaars/marjanne-geurtsen
http://www.marj.biz

Afbeelding:
Glaskunst Op liefde en dood
Tweeluik van (gedeformeerde
handen)
45 × 45 × 4 cm
Glas in lood, brandschildering,
glasfusion,
Tiffany (glassmelten, uit een stuk)
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Josee Heemskerk (Bodegraven, 1977)

Na een operatie aan een hersentumor is Josee in 1986 slechtziend geworden.
Ook had dit epilepsie en een hersenbeschadiging tot gevolg.

Toch is Josee dankbaar, want, zo zegt ze, dankzij die operatie heeft zij 
het kunstenaarschap ontdekt.

Ze volgde verschillende cursussen en heeft zich daarmee kunnen bekwamen in
het  beeldhouwen,  boetseren  en  schilderen.  José  kreeg  in  deze  disciplines
onder andere les van kunstenaar Peter Bartels.

https://kubes.nl/kunstenaars/josee-heemskerk

Afbeelding:
Beeld De gevallen vrouw
35 × 25 × 16 cm
Geglazuurd keramiek
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