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Beelden van Huizen - Gefascineerd door historische, lokale architectuur, maakt Arthur Meijer (1951) 
terracotta beelden van rijzige mediterrane en Arabische woontorens. Hij is verwonderd door de oude 
huizen met merkwaardige aanbouwsels of onwaarschijnlijke, maar vaak toch harmonieuze combinaties 
van stijlen.  
Bouwwerken die door lokale omstandigheden, beschikbaar bouwmateriaal en tradities, in de loop der 
tijd hun vorm kregen. Met poortjes en steegjes, patio’s, majestueuze trappen en trappetjes, loggia's, 
veranda's en balustrades. Soms luchtbruggen.  
Schel licht valt langs de gevels en wordt gereflecteerd: een spel van licht en schaduw. Prachtig steen, 
leem en hout, mooi getekend door de tijd en, omdat het dichtbij gevonden wordt, opgaand in de 
omgeving. 
Het rijzige van deze huizen refereert aan menselijke proporties. De manier waarop de huizen zich tot 
elkaar verhouden toont hoe menselijke verhoudingen en karakters kunnen zijn. 
De beelden van Arthur Meijer wekken verhalen op in uw fantasie, zij nodigen u uit tot dagdromen. 
 

Sinds ca. 20 jaar maakt Arthur Meijer deze terracotta beelden. Zijn werk is regelmatig te zien bij 
galeries en beurzen in binnen- en buitenland. Én elke tweede zondag van de maand tijdens de 
kunstronde van Kunsteilandenamsterdam.nl 
Recent heeft hij in opdracht de Amsterdamse Westertoren gemaakt en voor zijn collectie de toren van 
de Nieuwe Kerk in Haarlem. 

 

< ‘Estate a Toscane’ keramiek 
 
OPLEIDING | DIVERSEN Lerarenopleiding d’Witte Leli, Amsterdam keramiek 
1978 - 1983 | 1e Graads Academie Beeldende Vorming Amsterdam metaal & 
keramiek 1984 - 1986 | cursussen o.a. model boetseren, model/portret schilderen, 
hakken in steen, bronsgieten, acrylverf, dromen uitleggen/begrijpen | 2001 
symposium Portugal: bouw 3m hoge Jemenitische toren | 2012 twee maquettes in 
opdracht van het Amsterdam Tulip Museum | Publicatie Monografie over zijn 
inspiratiebronnen in de Arabische Wereld - op verzoek Nederlands Arabische Kring 
| rondreizen/bezoeken o.a. Qatar | Peru | Spanje | Italië | Turkije | Portugal | Mali 
| Jemen | Marokko | Griekenland 

 
EXPOSITIES selectie 2014 ArtArnhem, Arnhem | Kunsteilanden Amsterdam 
(maandelijks) | Open Ateliers OP DREEF, Utrecht | Kerkje van Persingen, Nijmegen 
| Huntenkunst, Ulft | Omzien in bewondering - Museum Møhlmann, Appingendam | 
Association de Potiers Créateurs de Puisaye Le Couvent, Treigny, Bourgogne | 
Open Ateliers Westelijke Eilanden, Amsterdam | 16e Onafhankelijke Realisten - 

Museum Møhlmann, Appingendam | Kunst Wageningen | ArtArnhem, Arnhem | Kunst in Kasteel de Kinkelenburg, 
Bemmel | 2013 Kunsteilanden Amsterdam | Galerie Huis ter Heide | Studio 40, expositie bij publicatie boek ‘Magisch 
Marokko’ Gerard ’t Hart, Den Haag | Open Ateliers Westelijke Eilanden, Amsterdam | Kunstraffinaderij Stevenskerk, 
Nijmegen | Galerie Bel Etage tgv Open Tuinen Dagen, Amsterdam | Gemeentehuis Duiven | 15e Onafhankelijke 
Realisten - Museum Møhlmann, Appingendam | Kunst Wageningen | St Nicolaaskapel (bj 1030) - Open 
Monumentendag, Nijmegen | Kunstraffinaderij XL DUO Honig, Nijmegen | Kunstmoment Diepenheim | ArtArnhem 

  
Van 28 juli t/m 21 oktober 2014 zullen de beelden van huizen van Arthur Meijer tentoongesteld zijn in 
de vitrines. > www.arthurmeijer.nl 

 

 
Meer informatie: Louise van den Heuvel | +31 (0)26 3665222 | louise.vandenheuvel@akzonobel.com | 
www.jonkergouwkunstwerk.nl | +31 (0)6 29300524 | mail@jonkergouwkunstwerk.nl           


