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Ary van Baalen met schilderijen in januari in het Douanehuisje 

Het draait allemaal om interacties en onderlinge verhoudingen 

 

 

Ary van Baalen (1955) geboren en getogen in Maassluis woont tegenwoordig in Eindhoven. 

Hoewel hij pas twee jaar schildert omvat zijn portfolio al meer dan honderd werken. In januari is 

in het Douanehuisje een selectie van zijn werk te zien. 

 

Ary van Baalen heeft tot nu toe een veelzijdige loopbaan achter de rug. Hij is opgeleid als 

elektromonteur, dialysetechnicus, maatschappelijk werker, gezins- en systeemtherapeut, 

organisatieadviseur, interim-manager en organisatiecoach. Hij ziet zichzelf als een 

systeemdenker in hart en nieren. Het analyseren en oplossen van problemen is een rode draad in 

zijn loopbaan. 

Op dit moment is Ary zelfstandig interim-manager en organisatieadviseur. Hoewel hij van jongs 

af aan een passie heeft voor beeldende (schilder)kunst is hij pas twee jaar geleden zelf begonnen 

met het maken van, abstracte, schilderijen.  

 

Het werk van Ary wordt geïnspireerd door het abstract expressionisme en het minimalisme. In 

elk schilderij doet hij een poging de essentie van het onderwerp te verbeelden door eenvoudige 

vormen, kleuren en patronen. Hij schildert in feite over de onderliggende (interactie)patronen 

van vraagstukken en onderwerpen die hem boeien en fascineren. 

 

De tentoonstelling Het draait allemaal om interacties en onderlinge verhoudingen in het 

Douanehuisje is het expositiedebuut van Van Baalen. Toch hebben particuliere verzamelaars uit 

binnen- en buitenland zijn werk al weten te vinden. Vijftien van zijn schilderijen hangen 

inmiddels aan de muur in New York, Londen, Australië en Nederland.  

 

De gratis toegankelijke tentoonstelling is te zien van zaterdag 3 t/m zondag 25 januari 2015, 

steeds van 14.00 tot 17.00 uur. 

 

De Culturele Raad Maassluis stelt namens de gemeente Maassluis het Douanehuisje (Govert van 

Wijnkade 52, 3144 AG Maassluis), gratis ter beschikking voor culturele en kunstzinnige 

activiteiten. Meer informatie hierover bij Emma de Zanger, 010-5929821, 

douanehuisje@crmmaassluis.nl. 

 

Contactgegevens Ary van Baalen:    

E-mail:   aryvanbaalen@gmail.com 

Telefoon:   +31 (0)6 22 44 09 47 

Twitter:  @AryvanBaalen  

Web:   http://interactingpaintings.blogspot.nl/  

 

--------------------------------------- 

Titel van het schilderij: Interacting Colors: White, Black & Red #1 
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