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KUNST IN DE BLOB – ZOMEREDITIE 
‘Drie talentvolle kunstenaars vertonen hun kunsten’ 
 
In de BLOB, het glazen toegangsgebouw van de Stichting Oude Groninger Kerken 
(SOGK) is t/m 30 september een expositie met werk te zien van drie talentvolle 
kunstenaars. Deze zomer zorgen Myrthe Denkers, Mara Piccione en Maudy Alferink 
voor KUNST IN DE BLOB – De ZOMEREDITIE. De expositie is vanaf maandag 25 
juli op werkdagen van 9.00 – 16.30 uur geopend. Het getoonde werk is ook te koop.  

De drie kunstenaars 
Myrthe Denkers is een illustrator die in 2013 afstudeerde aan Minerva Art Academy 
in Groningen. Haar illustraties verwerken haar diepste gedachten en gevoelens, en 
zetten ze haar teleurstellingen om in iets goeds. Gericht en geïnspireerd door de 
internationale muziek en muziekcultuur. Dat is het werk van illustrator en zeefdruk 
kunstenaar Mara Piccione. Ze is in 2002 afgestudeerd aan Minerva Art Academy in 
Groningen. Maudy Alferink was succesvol in de modewereld, maar een auto-ongeluk 
veranderde haar leven ingrijpend. Haar oude liefde, het schilderen, hielp Maudy door 
haar revalidatie en de resultaten zijn verbluffend! 
 
Myrthe Denkers 
“Ik moet bekennen dat ik het soms moeilijk vindt om de werkelijkheid te accepteren 
zoals het is, zeker als het niet voldoet aan mijn verwachtingen”. Myrthe laat met haar 
illustraties mensen zien, die dromen of juist worstelen met het leven. Soms vult ze de 
illustraties aan met korte zinnetjes, en geeft ze persoonlijk commentaar. “In mijn 
illustraties verwerk ik mijn diepste gedachten en gevoelens, en lukt het me 
teleurstellingen om te zetten in iets goeds.” 
 
Mara Piccione 
Mara is illustrator en zeefdruk kunstenaar. Zij richt zich internationaal op muziek en 
muziekcultuur, en laat zich hierdoor inspireren. Haar zeefdrukken herken je door de 
sterke composities, gestileerde vormen, krachtige vlakken en het toepassen van drie 
of vier kleuren. Een stijl die zichtbaar zijn oorsprong vindt in het gebruik van de 
zeefdruktechniek. 
 
Maudy Alferink 
Werkend aan een succesvolle carrière in de modewereld, veranderde Maudy’s leven 
in 2014 ingrijpend. Na een auto-ongeluk tijdens een vakantietripje liep ze 
hersenbeschadiging op. Echter: stilzitten is niet aan Maudy besteed en al snel begon 
ze tijdens haar revalidatieproces met schilderen. Nu 2 jaar later richt ze zich volledig 
op het schilderen. Gewoon in haar eigen tempo en zonder stress om aan bepaalde 
doelen te voldoen.  
 



De expositie in het Toegangsgebouw van de SOGK aan de Coehoornsingel 14 in 
Groningen is te bekijken tot en met vrijdag 23 september tijdens kantooruren.  De 
Japanse architecte Moriko Kira ontwierp deze ‘BLOB’; het ruime toegangsgebouw 
(en decor van deze tentoonstelling) van het kantoor van de Stichting Oude Groninger 
Kerken. 

KUNST IN DE BLOB is een initiatief van Organisatiebureau Geert Lameris & 
Stichting Oude Groninger Kerken 
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Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemieke 
Woldring, medewerker pr en communicatie van de Stichting Oude Groninger Kerken 
tel: 050-3672042, 06-52102342 of woldring@groningerkerken.nl 
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