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Althuis  Hofland Fine Arts proudly presents the inaugural exhibition of the gallery entitled 
‘Negen Vazen’ by Jasper Hagenaar.
Over the last decade Hagenaar has shifted his use of medium from large scale canvasses to small 
wooden panels and canvases, and simultaneously intensified his subjects by using the parameters 
of the still life to frame them.
Hagenaar works with both oil and acrylic paint, and most often the depicted derives from found 
images or small scale three dimensional models, pre-fabricated by the artist within his studio. 
His melancholic use of colours and brushstrokes enhance the painted matter; often related to the 
imaginative power of boyhood, nostalgia, and slightly sinister mis-en-scènes.
Within this exhibition Hagenaar displays a series of paintings portraying vases; projecting either a 
scape within the sloping surface of the vase or focussing on the possibilities of its (de-)construc-
ted form. The tension between the vase as a concrete object and the depicted narrative on top, lets 
the paintings exceed the neutral representation.

Jasper Hagenaar (1977, NL) has had many group and solo exhibitions within The Netherlands 
and abroad. His most recent exhibition - Rendez-Vous met Frans Hals, at the Frans Hals Museum 
in Haarlem - is still on view until 30 September. Hagenaar has been an artist in residence at the 
Rijksakademie van Beeldende Kunsten (2004–05). In 2012 he was the recipient of Dutch Royal 
Award for Painting (jury and public award). Hagenaar was selected by Anton Henning for a year 
long mentoring trajectory (2016-17), funded by the Mondriaan foundation. The exchange of 
ideas, sources of inspiration and experience was the main aim of the project. 
From 2011 Hagenaar collaborated with Jeanine Hofland within her previous gallery. Ornis Althuis 
started working with Hagenaar in 2016 after Hofland closed her gallery.

Dutch

Althuis  Hofland Fine Arts presenteert met grote trots de eerste tentoonstelling van de galerie; 
getiteld ‘Negen Vazen’ door kunstenaar Jasper Hagenaar.
Het werk van Hagenaar bewoog het afgelopen decennium van groot naar klein, naar delicaat 
geschilderde doeken en panelen, waarbij hij tegelijkertijd zijn onderwerpen intensiveerde door 
gebruik te maken van de kaders van het stilleven. Hagenaar werkt zowel met acryl- als olieverf, 
en vindt zijn onderwerpen in bestaande afbeeldingen, of door hem zelf gemaakte driedimensio-
nale schaalmodellen. 
De melancholische wijze waarop de kunstenaar kleur en verfstreken vermengt benadrukt de sfeer 
van zijn onderwerpen. Een sfeer die veelal gerelateerd is aan een jeugdige fantasiewereld, nostal-
gie, en onheilspellende situaties.
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In deze tentoonstelling toont Hagenaar een reeks geschilderde vazen, die enerzijds in de vorm van 
het object hun onderwerp prijsgeven en anderzijds de nadruk leggen op de (de-) constructie van 
dit specifieke object. Het spel dat hij speelt met de wisselwerking tussen de vaas als concreet 
object en het hierop afgebeelde narratief, maakt dat de werken de neutrale representatie 
overstijgen.

Jasper Hagenaar (1977, NL) heeft verschillende solo en groepstentoonstellingen gehad in zowel 
binnen- als buitenland. Meest recent is de tentoonstelling Rendez-Vous met Frans Hals, in het 
Frans Hals Museum in Haarlem, die nog  t/m 30 september te zien is. 
Hagenaar was een ‘artist in residence’ op de Rijksakademie van Beeldende Kunsten (2004–05). 
In 2012 ontving hij zowel de jury als publieks- Koninklijk prijs voor de Vrije Schilderkunst. 
Hagenaar werd in 2016 door kunstenaar Anton Henning geselecteerd voor een jaar lang mentor-
schap, ondersteunt en geïnitieerd door het Mondriaan Fonds. 
Sinds 2011 werkte Hagenaar samen met Jeanine Hofland in haar voormalige galerie. Vanaf 2016 
- nadat Hofland haar galerie sloot, werkte Ornis Althuis samen met Hagenaar.


