
 
  

 

 

PERSBERICHT   1e Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek – Liefde  
 
Van 16 september tot en met 22 oktober 2017 in Oosterhout  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het eeuwenoude gebied De Heilige Driehoek in het Noord-Brabantse 
Oosterhout vormt tijdens de 1e Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek het 
decor voor hedendaagse kunst, met – in deze eerste editie – liefde als thema. 
Op uitnodiging van curator Guus van den Hout tonen vijfentwintig 
hedendaagse kunstenaars, onder wie Reinoud van Vught, Sam Drukker, 
Carolein Smit en Aziz Bekkaoui, veelal nieuwe werken, geïnspireerd door de 
unieke locatie en de rijke historische, religieuze en spirituele tradities. De in 
totaal circa 150 kunstwerken variëren van schilderijen, fotografie, video, 
muziek en prenten tot mode, sculpturen en zelfs een geurinstallatie.   
 
De 1e Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek is de enige grootschalige 
hedendaagse kunstbiënnale in Europa die kunst en religie nadrukkelijk als 
uitgangspunt neemt. 
 
  



  
 

 

Uniek kloostergebied als inspiratie én decor van hedendaagse kunst  
Het gebied De Heilige Driehoek – ruim 100 hectare groot – dankt zijn naam aan 
drie monumentale, eeuwenoude kloosters die zijn omgeven door grote 
kloostertuinen en landerijen: de Onze Lieve Vrouwe Abdij, De Sint-Paulusabdij en 
het Sint-Catharinadal. De Heilige Driehoek is de enige plek in Nederland waar nog 
een combinatie van drie actieve kloosters bestaat.  
De Biënnale vindt plaats in de kloostergebouwen, de kloostertuinen en de 
kloosterkapellen, die voor het eerst worden geopend voor het grote publiek en 
voor hedendaagse kunst. De kunstenaars laten zich inspireren door het gebied 
zelf, de rijke historie en de artistiek-religieuze tradities. Veel werken zijn in 
opdracht van de Biënnale gemaakt en worden dan ook voor het eerst getoond.  
De Biënnale heeft de ambitie om de kunstzinnige tradities van de kloosters, die 
excelleerden in architectuur, schilderkunst, het restaureren van wandtapijten, 
handschriften en boeken, en kunstnijverheid, te verbinden met artistieke 
vernieuwing.  
 
Deelnemende kunstenaars zijn: Aziz Bekkaoui, Caspar Berger, Krien Clevis,  
Sam Drukker, Huub en Adelheid Kortekaas, Judith Krebbekx, Elisa Pesapane, 
Ruudt Peters, René van Tol, Tijmen van Tol, Heidi Wallheimer,  Erik Zwaga, 
Marieke Bolhuis, Patrizia Comand, Frans Franciscus, Robin Kolleman,  
Bernardien Sternheim, Hansa Versteeg, Moreno Bondi, dré didderiëns,  
Athar Jaber, Jago Moons, Spank Moons, Michael Petry, Carolein Smit en  
Reinoud van Vught.  
   
Spectaculaire opening 
Op vrijdag 15 september opent de Biënnale spectaculair op het voorplein van  
Sint-Catharinadal met een wervelende performance van modeontwerper  
Aziz Bekkaoui. Eveneens in Sint-Catharinadal onderzoekt kunstenaar Erik Zwaga 
de nauwe relatie tussen het klooster en het Huis van Oranje Nassau. Keramiste 
Carolein Smit toont vijf nieuwe sculpturen die op de altaren in de zijbeuk van de 
Sint-Paulusabdij worden geplaatst. In de voorhal van dezelfde kerk hangt aan het 
plafond een nieuw, monumentaal werk van Reinoud van Vught. 
 
Publieksprogramma’s 
De Biënnale biedt een uitgebreide publieksprogrammering aan, ook voor scholen, 
en is dagelijks, behalve op dinsdag, geopend van 10.00 tot 17.00 uur. 
www.kunstindeheiligedriehoek.nl 
 
1e Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek is mede mogelijk gemaakt door 
velen:  
Mediapartner KRO-NCRV, Mondriaan Fonds, bkkc, Fonds 21,  
Prins Bernhard Cultuurfonds, Vermeulen Brauckman Stichting,  
Gemeente Oosterhout, Stichting Maria Elisa, Stichting De Heilige Driehoek, 
Rabobank Amerstreek, Fraai Projecten, Party-Service Vermeulen,  
h19 - Centrum voor de kunsten Oosterhout, Van der Leeuw Stichting. 
 
Noot voor de redactie 
Neem voor meer informatie, interviews contact op met ‘Claire Beke – 
Communicatie in Cultuur’, beke@communicatieincultuur.com  
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