
Richard Hilgeman: "Al vanaf jonge leeftijd heb ik 
als autodidact een beeldtaal proberen te componeren 
waar meerdere disciplines elkaar ontmoeten en 
versterken. De academie betekende voor mij een 
noodzakelijke stap, een poging om mijzelf en mijn 
kunstenaarschap te kunnen rechtvaardigen en om 
mijzelf binnen de samenleving te legitimeren. Nog altijd 
vertel ik verhalen tussen onbehagen en verwondering 
en onderzoek daarbij intensief de mens en de 
menselijke maat…"

Nico Winnubst: "Na de KABK ben ik lekker gaan schilderen, 
experimenteren met materiaal, techniek, onderwerp, portret, landschap, 
architectuur, droombeelden. Dit is mijn droom als 6-jarig jongentje van de 
luchtlandingstroepen bij Arnhem in 1944."

Tom van Meerten: "Van mensen in gedachten verzonken, waarmee 
ik afstudeerde op de academie, ben ik nu naar haven en zee gegaan voor 
beelden waarbij je misschien wel ... in gedachten kunt verzinken."

Carla Lensen: "Na de KABK werd ik internationaal opgemerkt en 
reisde de wereld over van India, Turkije, Cyprus, Wenen en Roemenie tot 
Argentinie, Cuba, Colombia en Haiti om daar met lokale en internationale 
kunstenaars te werken. Schilderen, exposeren en verkopen combineer ik 
momenteel met lesgeven aan volwassenene en kinderen."

Conny Kuipéri: "Van mijn vader moest ik een 
beroep kiezen waar ik mijn geld mee kon verdienen. 
Naar de academie gaan was een jeugddroom. Ik was 
60 toen ik afstudeerde. Gezien mijn leeftijd meer dan ik 
verwachtte. Nu ben ik 70 en heb vooral haast. Ik heb 
nog een heel kunstenaarsleven in te halen."

Cindy Malon: "After a few years of working as an 
artist and exhibiting in The Netherlands and abroad, I 
went back to working as a designer and spent a year 
in the US as a Visiting Assistant Professor of Graphic 
Design. I found that my experiences at KABK and as 
an artist enriched my understanding of design. I am 
currently writing a book and renovating a house in the 
Ardennes."

Thea Montemann: "Ik ben een arbeider. Ja, dat kan je wel zeggen. 
Na de academie heb ik keihard gewerkt. Al mijn dromen zijn méér dan 
uitgekomen. Niet in de zin van grote doorbraken, maar in het klein: ik maak 
onderdeel uit van een kunstenaarsgemeenschap en ze kennen mijn naam 
in de regio."

Marianne Kaars Sijpesteijn-Bos: "Ik hield van weven maar had 
niet de illusie dat ik daar ooit wat mee zou doen. Naar de academie ging ik 
om 'schilder' te worden, ik kwam er af met een grote liefde voor houtdrukken 
en de hoopvolle gedachte dat ik mijn ontwerpen zou kunnen laten weven."

Wiepkje Spoelstra: “Zoals ik begon, ben ik 
verder gegaan: op gevoel, zonder plan en verwachting. 
De koers vasthouden is steeds de uitdaging. Ik doe 
nu iets met zintuigen: voelen, ruiken, horen. Soms 
is het kunst, soms toepassing. Mijn vaste baan als 
communicatieadviseur heb ik omgeruild voor freelance 
opdrachten op het snijvlak kunst en communicatie." 
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els Börger: "Vastberaden met realiteitszin werk ik aan mijn vrije werk. Ik 
exposeer en organiseer uiteenlopende creatieve activiteiten, waaronder de 
jaarlijkse groepsexpositie 'Vaaggrond'. Al jaren geef ik teken- en schilderles 
aan de volksuniversiteit. Ik hoop dit alles nog jaren te doen. En wie weet 
worden mijn monumentale schilderijen nog eens ontdekt."


