
De spraakzame 
abstracten van 

Theo van Dam



2

ArTheo.

ArTheo staat voor de activiteiten van beeldend 
kunstenaar Theo van Dam. 

Exposeren, bronzen beelden, kleurrijke schilderijen, 
inloopatelier, beeldentuin, jubileumcadeau, 
uitdagingen, relatiegeschenken, opdrachten, 
samenwerken en land-art. 

Geboren in Brabant 1950 en zelfstandig 
ondernemer vanaf 2007, begonnen met schilderen in 
1984 en met het vervaardigen van beelden in 1995. 
Mijn motto is “gewoon doen”. 

Inspiratie; Verwondering is inspiratie en overal te 
vinden, alles krijgt zijn plek in mijn hersenagenda en 
komen tot uiting in een grote verscheidenheid van 
kleur materiaal en vorm. Kenmerkende periodes 
laten dit zien.

Schilderen; Mijn schilderijen zijn doorwerkt, rijk 
aan verwonderlijke details en blijven de beschouwer 
intrigeren. Abstracte lichamen baden in een zee van 
diverse kleurlagen zoeken naar elkaars bevestiging , 
een samensmelting van gedachten en materiaal.

Bronzen en kunststof Beelden; Mijn fantasie 
uit zich in spannende beelden waarin ronde en 
meanderende onderdelen afwisselend en elegant 
overgaan in strakke contouren, kracht en tijdloosheid 
spreken uit de fraai afgewerkte bronzen objecten, ze 
nodigen uit, moeten iets eigens hebben. Kortom een 
sterke creatie neerzetten.

Reliëfs; een droomwereld in brons, vormen uit mijn 
hersenagenda, een zoektocht naar evenwicht en 
balans, niet helemaal de spinsels van toen.

Heb je vragen? Bel 0493-693666, mail info@artheo.nl, 
of bekijk mijn website www.artheo.nl. 

Bezoekadres, volg de borden, Asten, Heusden, volg 
de blauwe borden “ArTheo Beeldentuin”
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Visual atist theo van dam.

Creator of balanced and visual brain calendars.

Born in Brabant in 1950 and creative entrepreneur 
since 2007, begun painting in 1984 and making 
sculptures in 1995. My motto is to visualize two- 
and three-dimensional images that are a fusion of 
my thoughts and material.

Exhibitions, bronze sculptures, colorful paintings, 
walk-in studio, sculpture garden, anniversary gifts, 
challenges, assignments, and land-art are the daily 
interconnected activities to which art company 
ArTheo gives shape.

Wonder is inspiration and is found everywhere. 
All items obtain their place in my brain calendar 
and reveal themselves in a broad variety of color, 
material, and shape. Various periods show great 
diversity.

My paintings are rich, full of surprising details and 
continue to captivate the beholder. Abstract bodies 
bade in a sea of different layers of color, seeking 
mutual confirmation. A perfect fusion.

My fantasy is expressed in exciting Bronze and 
synthetic sculpters in which circular and 
meandering parts elegantly change into tight 
shapes. The finely finished bronze objects radiate 
strength and timelessness.

They are inviting, they need to possess an identity; in 
short portray a strong balance.

It is the art of integration!

Questions? Call or e-mail. +31 0493 693666, www.
artheo.nl, info@artheo.nl

Visiting address: Follow the signs Asten, Heusden 
and then the blue signs “ArTheo Beeldentuin”

Clients
Art in your building or near environment? I am happy 
to enlighten you about my work. Visit my workshop, 
be inspired by the present artwork, or take a look at 
the book “Ideeën genoeg”. Discuss your wishes.

I have no problem visiting you to present my 
portfolio.
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1 beeld, 360 aanzichten, het moet gewoon kloppen.
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Samen

kleine beelden waarvan enkele in kleine oplage

Enkele sportieve uitingen

een uitstapje in Corten. staal 4.30 meter en 2 meter hoog 
en enkele ontwrepen in brons.
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Kunstrof beelden

enkel van mijn oorspronkelijke ontwerpen voor br0ns nu omwikkeld met kunststof en afgewerkt met autolak.
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2016 / 2017 de draag weer opgepakt met een van mijn favorieten onderwerpen

Transparanten open beelden
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opdrachten voor afscheid, pensioen, relatie voor bedrijven en instellingen

opdrachten

opdracht in reliëfs

Opdracht van aannemer voor golfbaan “Het Woold” - Minderbroeder in opdracht - Ventray, de L.a. Nelissen 
prijs. Jaarlijkse prijs voor de beste ondernemer in Venray, het grote beeld staat in de gemeente tuin. 
- opdracht; de sporter voor de gem. best. - opdracht 50 jarig huwelijk. opdracht gezin

afscheidcadeau voor de rector van het Varendonck College. opdracht voor directie beveiliginsbedrijf. 
Opdracht voor petflessen fabrikant
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reliëfs

ambachtelijke handelingen
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mijn stijl van werken.
Leren door het zelf te doen, experimenteren, goed 
kijken, je laten verwonderen, voelen, praten over 
de techniek, maar ook fouten durven te maken en 
geloven in de zaken die je oppakt, gewoon doen.

ontwikkeling
Ik had me voorgenomen om goed te worden in 
de kunstvormen die ik uiteindelijk wilde laten zien 
om de lat steeds hoger te leggen, eerst aquarellen 
maken om te leren wat kleuren met elkaar doen en 
wanneer ze vies worden. Werken met olieverf om 
te leren mooie geleidelijke overgangen te krijgen 
in kleur. Later het snel drogende acryl. Allemaal 
stappen die hun tijd nodig hebben.

later het maken van beelden
Van mijn beelden vind ik dat ze moeten voldoen 
aan mijn eigen normen van mooi zijn. Ze moeten 
iets eigen hebben en je uitnodigen, het gevoel van 
tijdloos zijn. Een map vol ideeën kan als inspirator 
dienen voor de opdrachtgevers.

Het ontstaan van een beeld, tekeningen en 
vormentaal die je een aantal weken hanteert, bv.: 
op vakantie en thuis aangekomen, gaan er een 
aantal kilo’s klei op de bok en komen de vormen te 
voorschijn.

Schilderen
Componeren en ordening of expressief schilderen, 
je hebben en houden in de strijd. Jezelf uitleven, alle 
middelen zijn dienstbaar, kortom genieten van de 
mogelijkheden die dit medium biedt, Vrijheid.

inspiratie en fantasie
Als je ruimte laat voor verwondering, is er overal 
inspiratie te vinden. 

Daarnaast hebben wij ook in grote aantallen 
de schilderijen.
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www.artheo.nl

De schilderijen van Theo van Dam

Data exposities 2017 
Theo van Dam • www.artheo.nl 

• 1-2 en 8-9 april: kerkje van Persingen, Persingensestraat 7,  6575JA Persingen 
• 4 maar t/m 2 april 2017: vernissage  5 maart 14.00 uur 
 Kuba-Kruithuis Première Citadellaan 7, 5211 XA ’s-Hertogenbosch Expositie 
• 23 april 2017: Opening seizoen Engelse tuin Venray 
• Opening 14 mei t/m 25 juni: elke zondag van 11.00uur tot 17.00uur 
 Beeldentuin Artheo Behelp 15, 5725 TG Heusden - gem. Asten
• 23 en 24 september: Open Atelier Dagen, regio Deurne - Asten
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