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SIERADENONTWERPSTER MARJO VAN DEN BEKEROM EXPOSEERT IN DE BLOB 
Expositie in Toegangsgebouw remonstrantse kerk  
 

In de BLOB, het glazen toegangsgebouw van de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) 

is t/m 25 maart een expositie met werk van sieradenontwerpster Marjo van den Bekerom te 

bezichtigen. Marjo maakte speciaal voor deze expositie vier nieuwe kleine objecten en twee 

groter objecten, geïnspireerd op het werk van de SOGK. Deze zijn naast meer werk van haar 

hand te bekijken op werkdagen van 9.00 – 16.30 uur. Het werk is ook te koop. 

 

Torens, kerken, fabrieken, huizen, straatjes en de wolken daarboven zijn terugkerende 

onderwerpen in het werk van Marjo van den Bekerom. Soms geabstraheerd maar meestal 

figuratief. De materialen waarmee ze werkt zijn voornamelijk koper en zilver. Het koper laat 

ze oxideren door het te bewerken met de vlam en chemicaliën. In deze expositie worden 

haar historische kerkjes en broches getoond.  

 

Deze kerkjes hebben allemaal een vrouwelijk accent, als commentaar op de kerk als 

mannelijke bolwerk. Daarnaast is er een aantal torentjes uit de serie ‘torentjes met doosjes’ 

te zien. Evenals fantasietorens met plexiglas en foto, waarbij het plexiglas bij elke toren op 

een andere manier wordt vastgeklemd. Hierdoor wordt tevens de vorm bepaald. 

www.bekerom.nl  

 

Naast het werk van Marjo van den Bekerom worden de winnende foto’s van de 

kerkenkalender 2016 van de Stichting Oude Groninger Kerken getoond, en een stukje 

vergane glorie: een fragment van een schildering en een buste uit de Der Aa-kerk, rozetten 

en een klepel uit de afgebroken kerk van Oterdum; materiaal dat ooit onderdeel van een kerk 

uitmaakte. 

 

EINDE BERICHT 

 
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 
Mathilde van Dijk, tel. 050-3125965 of mathilde.van.dijk@rug.nl 
 
Beeld: ‘kerk Termunten’ en ‘Marjo van den Bekerom richt expositie in’ – beide foto’s mogen 
vrij gebruikt worden. 
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