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door Jan Buijsse (PR CRM) 

 

Cobi Leentjes (1958) trad in 2010 voor het eerst naar buiten met een serie objecten van oude 

voetballen. Niet al te ‘sexy’ basismateriaal laat ze uit een zekere anonimiteit ontsnappen. In 

haar objecten neemt het materiaal als het ware revanche op een vorig onopvallend leven. 

 

De objecten van Cobi Leentjes zijn opgebouwd uit losse gelijkvormige onderdelen. Er is 

sprake van ritmische, grafische patronen in organische autonome beelden met een grote 

verscheidenheid. Haar objecten leiden bij de toeschouwer veelal tot een mix van herkenning 

en vervreemding. 

‘Herleven’ in de meest letterlijke betekenis kenmerkt het werk van Cobi wellicht het 

treffendst. In objecten van oude voetballen krijgt het nemen van revanche een extra dimensie. 

Als de balobjecten door toeschouwers behoedzaam worden aangeraakt vormt dat een prachtig 

contrast met het trappen waaraan de ballen in een vorig leven zijn bezweken. Ook luxaflex 

geeft ze een nieuw bestaan, zo toonde zij aan in recente exposities. 

 

Het assembleren van de bal- en luxaflexobjecten vereist geduld. Wat ontstaat is het resultaat 

van een arbeidsintensief proces van bewerken, keren, vouwen en verbinden tot het moment 

dat intuïtie en toeval samenvallen. 

 

In de maand april 2015 zal Cobi exposeren en werken in het intieme Douanehuisje aan de 

Nieuwe Waterweg. De expositie zal bestaan uit een aantal bal- en luxaflexobjecten. 

 

De kunstenaar is in ieder geval iedere zaterdag en zondag en paasmaandag (6 april) van12.00 

tot 17.00 uur in het Douanehuisje aanwezig. U bent ook naast deze bezoektijden welkom, 

maar neem in dat geval contact met haar op via 06-17978307. 

 

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. 
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