
» In Vogelvlucht «  is de nieuwe expositie van KUNST 
aan ZEE 
 
Wat fijn dat we deze expositie op zaterdag 5 juni van onze dorpsgenoten Marja 
Thijssen en Reinier Gadellaa konden openen. Marja toont drie beelden van 
vogelfiguren soms met menselijke trekjes. Reinier exposeert landschapsaquarellen.   
Deze tentoonstelling is op de zaterdagen 26 juni en 3, 10 en 17 juli van 13.00 tot 
16.00 te bezoeken. Hieronder stellen de kunstenaars zich nader aan u voor.  
 
Met vriendelijke groet, namens de kunstcommissie van Kerk aan Zee, 
 
Frank de Wit 
 

 

 
 

 
Reinier Gadellaa    
 
Ik werk het liefst buiten naar de natuur met aquarel of pastel en heb een grote 
voorliefde voor het landschap. Traditioneel, figuratief. Mijn “werkterrein” strekt zich 
inmiddels sinds de 80’ger jaren uit van Zeeland tot Nieuw-Zeeland en van Muiden tot 
Suriname. In de wintermaanden werk ik graag in mijn atelier en komen de andere 
technieken aan bod. Tekenen en schilderen doe ik al mijn leven lang. 
Ondanks mijn zeer drukke bezigheden in mijn voormalige onderwijsbestaan, ben ik 
mijn liefde voor aquarel, pastelkrijt, olieverf, acryl, ets en lino-druk, tekenpen en inkt 
altijd trouw gebleven. Voor teken en schildervaardigheden volgde ik de lessen aan 
de toenmalige Opleiding voor Leraren aan de Gerrit Rietveld academie, tekende ik 
naar model bij Aart Lambert, leerde ik mezelf etsen en kreeg ik etsles bij Galerie 
Buri. (Paul Hillebrand). Mijn werk is regelmatig tentoongesteld, in de loop der jaren 
en vond zijn weg naar menig liefhebber in binnen en buitenland. Sinds 1980 woon ik 
in Muiderberg met mijn echtgenote Marja Thijssen, beeldend kunstenaar en 
kunstdocent. Hier werken we ieder in onze eigen ateliers aan onze persoonlijke 
kunstuitingen. Ik ben lid van het Kunst Collectief Muiden & Muiderberg. 

 

 



 
Marja Thijssen 
 
In 1980 ben ik afgestudeerd aan de Rietveld Academie MO-A en in 1985 aan de 
Amsterdamse Academie voor Beeldende Vorming MO-B met Keramiek en 
Beeldhouwen. Sindsdien exposeer ik in galeries, musea en beeldentuinen. Ook doe 
ik mee met thema- tentoonstellingen en werk ik in opdracht. Ik werk met 
aardewerkklei, steengoed en porselein. Ik giet zelf mijn kleine bronzen beelden en ik 
beeldhouw in verschillende steensoorten. 
De laatste jaren maak ik Vreemde Vogels in steen, keramiek en brons. Voor binnen 
en buiten. Vogels fascineren mij. Hun kleuren, vormen, leefwijze, geluiden, manier 
van vliegen, grootte. Ik maak mijn eigen Vogels die nog niemand ooit heeft gezien.  
 
 

 
 

 
Vogels die nog wel vogelkenmerken hebben, maar ook weer niet. Je ontdekt een 
snavel, soms vleugels, een staart, ogen. Vreemde Vogels zijn het geworden. Ze 
hebben een humoristisch tintje, ze willen je het liefst een glimlach ontlokken. Ik ben 
lid van de Nederlandse Vakgroep Keramisten, Kunstenaarsvereniging GSA in 
Hilversum, KunstKwartier Almere Haven en initiatiefnemer in 2015, lid van de KVF, 
Kunstenaars Vereniging Flevoland en Kunst Collectief Muiden & Muiderberg. Naast 
mijn beeldend werk ben ik 30 jaar docent Keramiek en Beeldhouwen geweest in 
Almere bij het CKV en de KunstLinie.  
 
Dit jaar geef ik een korte cursus bronsgieten en organiseer ik weer exposities en 
Community Art Projecten zoals het mozaïekproject in de Dorpsstraat in 2019. 

 


