
Persbericht tentoonstelling Hans Bayens 

 

Titel tentoonstelling: BAYENS’ AMSTERDAM 
Plaats: Arti et Amicitiae 

Arti Galerie, Rokin 114, Amsterdam 
 

Datum: 13, 14, 15 en 16 november 2014 
 

Openingstijden: do.    17.00 – 22.00 uur 
vrij.   10.00 – 20.00 uur 
za.     12.00 – 18.00 uur 
zo.     12.00 – 18.00 uur 
 

De tentoonstelling zal worden ingeleid door Marita Mathijsen, hoogleraar Moderne Nederlandse 

Letterkunde, en door Wim Vaarzon Morel, schilder en collega, op donderdag 13 november 2014 om 

17.00 uur. 

 

Naar aanleiding van zijn negentigste geboortedag toont kunstenaarsvereniging Arti et Amicitiae van 

13 t/m 16 november 2014 werk van de Nederlandse schilder, tekenaar en beeldhouwer HANS 

BAYENS, een hommage. Bij de keuze van werken voor deze kleine tentoonstelling is uitgegaan van 

Bayens’ relatie met Amsterdam. De stad waar hij bijna zijn levenlang woonde en werkte.  

 

HANS BAYENS (1924-2003) studeerde, na zijn opleiding aan het Amsterdamse Barlaeus Gymnasium, 

van 1946 tot 1949 aan het Hoger Instituut voor Schone Kunsten in Antwerpen. In ’49 verwierf hij een 

beurs van het Maison Descartes waarmee hij gedurende ruim een jaar in Parijs kon gaan werken. 

Rond 1951 vestigde hij zich definitief in Amsterdam. 

 

Kunst ontstaat niet in afzondering. Kunst is een reactie op het leven dat in het beste geval ontstaat 

op het toppunt van een brede multidisciplinaire belangstelling. Als er één kunstenaar uit de 20e eeuw 

dit in zijn werk tot uitdrukking heeft gebracht was het de schilder, tekenaar en beeldhouwer 

Hans Bayens. Zijn virtuoze werk weerspiegelt een grote eruditie. Iedere Amsterdammer kent zijn 

literaire beelden in Amsterdam, zoals van MULTATULI op de Torensluis over het Singel, THEO 

THIJSSEN aan het begin van de gedempte Lindengracht en van NESCIO’S Titaantjes in het Oosterpark. 

Ze spetteren van de levenslust en verbeelden de literaire kracht van de onderwerpen. In zijn 

voorstudies is deze kracht in sommige gevallen nog beter zichtbaar, omdat ze dichter bij de 

inspiratiebron liggen. 

Met zijn werk zat Hans Bayens zijn onderwerpen altijd dicht op de huid. Dit geldt eveneens voor zijn 

getekende en geschilderde portretten van vrienden als de beeldhouwer Arie Teeuwisse, de uitgever 

Geert Van Oorschot en de schilder Harry op de Laak. Met een grote vrijheid aan techniek, die 

kenmerkend is voor het meesterschap, heeft hij hen vol leven weergegeven. Het is niet meer dan 

terecht dat dit werk nu weer even (te kort, maar toch) te zien is in de galerie. Van de Amsterdamse 

Kunstenaarsvereniging Arti et Amicitiae. Het is van een tijdloze kwaliteit en doet je realiseren dat 

dergelijke talenten zeldzaam zijn in de Nederlandse Kunstgeschiedenis. 

 

Info:  Arti en Amicitiae     020-6245134  www.arti.nl   www.hansbayens.nl 


