


Geen leven zonder

Opgegroeid in de kleurrijke wereld van Curaçao is kleur onlosmakelijk verbonden met kunstenaar 

Marianne Y. Naerebout. Beter gezegd; een wereld zonder kleur is ondenkbaar voor Naerebout. 

Haar kunstwerken worden over de hele wereld verkocht en zijn razend populair. Deze zomer

organiseert ze in haar eigen parktuin in Breda een expositie met tal van beschilderde sculpturen.

Marianne Y. Naerebout

KLEUR



“Mijn werk valt op 

en het spreekt tot de 

verbeelding. Of je het 

nu mooi vindt of niet”



Na haar studies aan de kunstacademie St. Joost in Breda en de Pabo 

gaat Marianne Naerebout in het Midden-Oosten lesgeven op een inter-

nationale school. Naast haar 23-urige baan houdt ze genoeg tijd over 

om met haar kunst aan de slag te gaan. Haar eerste grote tentoonstel-

lingen worden in Oman gehouden en al snel maakt ze naam in het hele 

Midden-Oosten. Na elf jaar keert Naerebout terug naar Nederland waar 

– al is ze in het Midden-Oosten ontzettend bekend – dan nog vrijwel 

niemand van haar heeft gehoord. Al snel worden haar werken opge-

merkt en daarna gaat het hard. Lang blijft Naerebout niet in Nederland, 

binnen drie jaar vertrekt de kunstenaar naar Amerika. “Mijn werk is erg 

herkenbaar en het spreekt tot de verbeelding. Of je het nu mooi vindt 

of niet. Het blijft hangen en als je het dan nog een keer ziet, is die her-

kenning er”, verklaart Naerebout haar ongekende succes.

Zonder stempel
Het expressieve werk van Naerebout laat zich niet vergelijken met een 

bepaalde stijl. “In Nederland wil men mijn werk nog wel eens omschrij-

ven als Cobra, maar het is een compleet eigen stijl die ik heb ontwik-

keld. In de tien jaar dat ik in Amerika woonde, heb ik geëxposeerd op 

de Art Miami. Hier kwamen veel Zuid-Amerikanen en sprak men over 

een Maya of Aztec-stijl. Ik noem het de Naerebout-stijl.” Naerebout 

werkt vanuit de vier elementen water, lucht, aarde en vuur. In haar 

werken zijn ook de symbolen van vogels, vissen en maskerachtige kop-

pen te zien. “De maskers staan symbool voor de aarde, de vogels voor 

de lucht, de vissen voor het water en de kleur voor het vuur. Vanuit 

deze elementen ontstaat mijn werk.”

Al op jonge leeftijd is Naerebout zich er van bewust dat ze nooit lang 

op één plek kan zijn. “Ik heb het bloed van nomaden en zigeuners in 

me. Ik merk dat ik nooit een persoon word die op één plek leeft. Ik wil 

per se meerdere plaatsen hebben zodat ik nooit kan zeggen ‘ik ben 

thuis’; ik ben overal thuis.” Steeds op zoek naar nieuwe inspiratie pakt 

Naerebout haar spullen weer in en settelt ze ergens anders. Na diverse 

tussenstops in het Midden-Oosten en Azië heeft Naerebout nu ateliers 

in Italië, Tanzania en in Nederland. “Deze plaatsen kwamen zo op mijn 

pad. Na het Midden-Oosten en Amerika is het voor mij te gemakkelijk 

om daar naar terug te keren. Het is leuker om geïnspireerd te worden 

door een nieuwe omgeving.”

Beeldentuin
De kunstenaar bewoont met haar man een monumentale villa in 

Breda. In 1984 diende dit huis als decor voor de film ‘Schatjes’. In 

de parktuin van 10.000 m 2 wordt in juni een expositie opengesteld 

voor publiek. Een indrukwekkende collectie sculpturen staat ver-

spreid langs de wandelroute met vijvers en pontons. Een sculptuur 

van maar liefst twee meter is de blikvanger en tevens primeur tijdens 

de expositie. Verder is het atelier van Naerebout in Breda het gehele 

jaar geopend, ook tijdens de beeldentuin. Hier vindt u haar vaste 

collectie schilderijen, zeefdrukken, perspex en sculpturen.

Opening Atelier Naerebout
Paardeweide 28, 4824 EH Breda 

Tel: 06 53817061, info@naerebout.nl, 

www.naerebout.nl

Het atelier is iedere zaterdag geopend 

voor publiek van 11.00 tot 17.00 uur. 

Andere tijden zijn alleen op afspraak.

Opening Beeldentuin Naerebout
Dr. Batenburglaan 157, 4837 BP Breda

De beeldentuin is te bezoeken na aanmelding via

info@naerebout.nl of 06-53817061

Openingstijden: 16 en 17 juni, 23 en 24 juni, 30 juni en 1 juli 

van 13.00 tot 17.00 uur.
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