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Mattie’s Statement

I consider the basic elements of what I like to call 

‘primal landscape’

to be the subject of my research. 

In this underlying scenery that draws me, 
stripped of all its glamour and splendour, 

I am searching
once again for what this ‘all’ is

and where it comes from.

Composite elements create an alienating image,
whereby naturalism and a certain abstraction

can exist hand in hand.
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Slumbering light 
Paradise, here on earth

Sluimerend licht 
Paradijs, hier op aarde

Alleen in het atelier met het lege doek voor je op de ezel dient zich 
voor de schilder toch telkens opnieuw de klemmende vraag aan: wat 
te doen, wat te schilderen nu alles al geschilderd is. Musea hangen vol 
met allerhande madonna’s, koeien in de wei, boeren die kaartspelen, 
sluimerende naakten of vazen vol bloemen. Wat kun je daar als 
schilder van nu nog aan toevoegen? Eind negentiende eeuw, wanneer 
de romantische natuurbeleving over haar hoogtepunt heen is, speelt 
deze kwestie voor het eerst en vinden kunstenaars een antwoord op 
deze vraag: voortaan richten zij zich op het landschap van de ziel, 
waar het innerlijk landschap en dat van het penseel elkaar ontmoeten. 
Vanaf dan wordt de blik op de natuur gekleurd door het temperament. 
Het is de stemming waarin de kunstenaar verkeert die de toon zet 
voor het werk dat hij onderhanden heeft. 

In de nieuwe reeks schilderijen die in de afgelopen jaren onder 
de titel ‘Paradijs, hier op aarde’ zijn ontstaan lijkt Mattie Schilders 
zich bij deze opvatting aan te sluiten en tracht hij het landschap, 
het genre dat hem nu ruim vijfendertig jaar bij uitstek aan het hart 
ligt, opnieuw ‘uit te vinden’. Zijn onderzoek naar het wezen van 
het landschap leidde eerder al naar schilderijreeksen met titels 
als ‘bevriend vuur’, ‘ongekend land’, ‘from the underworld’, of ‘een 
nieuwe stilte’, vaak het resultaat van studiereizen naar ongerepte 
oorden waar de aarde zich nog toont als op de eerste scheppings-
dag. Alle elementen komen aan de orde: aarde, water, vuur en 
lucht, grillig, angstaanjagend, sprookjesachtig en mysterieus 
tegelijkertijd. Soms bekruipt je de gedachte dat niet het landschap 
zozeer het onderwerp is, als wel het onderweg zijn, een levensreis 
door letterlijk ongekend land, waarvan de schilder verslag doet in 
de vorm van schilderijen waardoor de beschouwer de kans wordt 
geboden mee te kijken door de ogen van de kunstenaar.  
Niet een landschap met bomen of bergen, dalen of meren, of 
weidse wolkenluchten. Geen letterlijke weergave, geen mimetisch 
ideaal, maar een expressief geladen voorstelling. Er zijn dan ook 
geen landschappen te zien in de traditionele zin van het woord,  
maar is er eerder sprake van iets landschapachtig, een vertaling in 
verf, in kleur, in structuur, ritme en beweging van eerder geziene 
landschappen, waar dan ook, gelezen met dichterlijke blik, want 
schilderkunst is immers ‘stomme poëzie’. 

Een nieuwe bron van inspiratie werd zeven jaar geleden gevonden 
aan de oever van het Lago di Como waar Mattie, zodra de tijd 
het toelaat, te vinden is in zijn atelierwoning nabij Menaggio, om 

Alone in his studio with an empty canvas on his easel in front of him, 
each time the painter asks himself the same pressing question: what 
should he do, what should he paint, seeing that everything has been 
painted before. Museums are full of pious madonna’s, cows in fields, 
farmers playing cards, slumbering nudes and vases of flowers. What 
can you add to that as a painter of today? At the end of the nineteenth 
century, when the romantic view of nature had passed its climax, this 
problem arises for the first time and artists find an answer to the ques-
tion: from now on they will focus on the landscape of souls, there where 
the inner landscape and that of the brush meet each other. From that 
moment on the view of nature is coloured by temperament. It is the 
mood of the painter that sets the tone of the work he is creating. 

In the new series of paintings, ‘Paradise here on earth’, that 
Mattie created in the past few years, the painter seems to be in 
tune with this idea and tries to ‘reinvent’ the landscape, a genre 
that has been very close to his heart for more than thirty-five 
years. His analysis of the essence of the landscape has previously 
lead to series of paintings with titles such as ‘bevriend vuur’ 
(friendly fire), ‘ongekend land’ (unknown land), ‘from the under-
world’, or ‘een nieuwe stilte’ (a new silence). They were often 
the result of field trips to untouched areas where the earth has 
remained the same as on the first day of creation. All the elements 
can be seen: earth, water, fire and air. They can be fickle and fright-
ening, magical and mysterious, all at the same time. Sometimes you 
get the feeling that the landscape is no longer the subject, but the 
journey, a journey of life through an unknown land, of which the 
painter gives an account in the shape of paintings which offer the 
viewer the opportunity to view the landscape through the eyes of 
the painter.  
Not a landscape with trees, mountains, valleys, lakes or splendid 
cloudy skies. Not a literal image, no mimetic ideal, but an 
expressively charged image. This means that there are no land-
scapes in the traditional sense of the word to be seen, but more 
a ‘landscapic’ view. A translation in paint, in colour, in structure, 
rhythm and movement, of previously seen landscapes, wherever, 
read with a poetic vision. Painting is after all ‘silent poetry’. 

A new source of inspiration was found seven years ago on the 
shores of Lago di Como (I). When time allows, Mattie can be 
found here in his studio house near Menaggio to draw, paint or to 
take surprisingly atmospheric photographs. In all weathers, under 



6

the sun or in the mist, he records his impressions of the - in his 
eyes - paradisiacal environment. Looking closely you can see the 
silhouettes of steel blue skies, the dark mountains and the silver 
lake in his latest works, which were partly created in Italy and 
partly in his studio in Tilburg.

Often the astonishment occurs at unexpected moments. The 
vague light just before a storm when sea gulls are snow-white 
against a green-black sky. The earth is steaming and smells of a 
thorough shower which drives away the heat. The long extended 
shadows, when the sun is low, distorting reality. Mattie experi-
ences these situations as poetic and secretive, and they evoke 
memories which refer to words such as ‘awakening’ and ‘budding’. 
                                                                         
The titles he gives to his works are more evocative than descrip-
tive. They guide the vision of the viewer to a certain extent, but 
he is then expected to complete the work by way of his own 
imagination. These titles also refer to a world outside the painting. 
In other words, it is not a type of formalism in which the work 
exclusively refers to itself and is therefore enclosed in itself. 
The work of Mattie Schilders can always be traced back to his 
personal perception, his personal experience, surprise and 
emotion. 
Most of the paintings in this series have a horizontal divide. 
A vague line running from left to right, in the middle of the image, 
referring to a horizon. And when you see a horizon, you see a 
landscape. These ‘landscapes’ come into existence in the studio. 
Each canvas starts with an even, flat monochrome background, on 
which the image comes to light through paint. The painting process 
often starts with spontaneously applied blots, airy stripes, spots 
and scratches in various tones, depicting only a vague image of the 
intended result. The result of this first application is subsequently 
attentively studied and examined for possibilities occurring within 
the apparent chaos. From that moment on the process is a little 
more thoughtful, more carefully considered: a little more here, a 
little less there. Each stroke of the brush seems applied almost 
effortlessly, but is specific, painted with care and precision. This is 
the way it has to be. Anything superfluous is left out. All shapes 
and blots, lines and colours are given their correct position. 
The image elements created during this process lead to an image 
in which this typical atmosphere of a slumbering, of an introvert 
landscape becomes visible. It leads to the moment in which nature 
still has to free itself of the morning mist, with low clouds above 
fields and a world hidden behind a haze. You’re not sure what it is 
that you’re seeing, as if looking through a veil, whereby the scene 
has to reveal itself, the landscape needs to unfold. Mattie experi-
ences that specific moment as mysterious and whilst painting he 
decides to which extend he wishes to lift that veil to offer the 
viewer a glimpse into his world. 
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er te tekenen, te schilderen, of verrassend sfeervolle foto’s te 
maken. In weer en wind, in zon of mist, legt hij zijn indrukken vast 
van de - in zijn ogen - paradijselijke omgeving. Wie goed kijkt ziet 
schimmen van de staalblauwe luchten, de donkere bergen en het 
zilveren meer, terug in zijn laatste werken die voor een deel in 
Italië tot stand kwamen en de andere in het atelier in Tilburg.

Vaak dient de verwondering zich aan op onverwachte momenten. 
Het onbestemde licht dat optreedt vlak voor een onweersbui als 
vliegende meeuwen zich hagelwit aftekenen tegen een groenzwar-
te lucht. De aarde die dampt en geurt na een forse regenbui die 
de hitte verdrijft. De lange uitgetrokken schaduwen bij laagstaande 
zon die de werkelijkheid vertekenen. Mattie ervaart deze situaties 
als poëtisch en geheimzinnig en ze roepen bij hem herinneringen 
op die verwijzen naar begrippen als ‘ontwaken’ of ‘ontluiken’. 
                                                                         
De titels die hij aan zijn werken meegeeft zijn eerder evoca-
tief dan beschrijvend. Ze leiden in zekere mate de blik van de 
beschouwer van wie immers verwacht mag worden dat hij het 
kunstwerk middels zijn verbeelding voltooit. Deze titels verwijzen 
ook steeds naar een wereld die buiten het schilderij is gelegen, 
met andere woorden, het gaat hier niet om formalisme waar 
het kunstwerk uitsluitend naar zichzelf verwijst en daardoor in 
zichzelf besloten blijft. De werken van Mattie Schilders zijn daar-
entegen steeds terug te voeren naar de persoonlijke belevenis, de 
eigen ervaring, verwondering en ontroering. 
De meeste schilderijen van deze reeks hebben met elkaar gemeen 
dat ze horizontaal in tweeën zijn verdeeld. Een vage lijn van links 
naar rechts halverwege het beeldvlak lijkt te willen duiden op een 
horizon, en wie horizon zegt denkt aan landschap. Deze ‘land-
schappen’ ontstaan in het atelier en daar wordt bij ieder doek 
uitgegaan van een egale, vlak opgezette ondergrond in één kleur, 
de drager van de voorstelling die daarop al schilderend uit de verf 
aan het licht komt. Een schilderproces dat vaak begint met spon-
taan opgebrachte vlekken, luchtige strepen, spatten en krassen in 
verschillende tinten waarbij niet meer dan een vaag beeld van het 
beoogde resultaat voor ogen staat. Het resultaat van deze eerste 
opzet wordt vervolgens met aandacht bekeken en onderzocht op 
de mogelijkheden die zich binnen de ogenschijnlijke chaos voor-
doen. Vanaf dan verloopt het proces meer bedachtzaam en wordt 
er gewikt en gewogen: hier kan nog wat bij, daar kan nog wat af. 
Iedere nieuwe penseelstreek lijkt schijnbaar moeiteloos opge-
bracht,  maar is welbepaald, met aandacht en precisie geschilderd. 
Zo moet het zijn, en niet anders. Alles wat overbodig is, wordt 
weggelaten, alle vlakken en vlekken, lijnen en kleuren krijgen hun 
juiste plaats toebedeeld. 
De beeldelementen die tijdens dat proces tot stand komen moeten 
leiden naar een voorstelling waarin die typische atmosfeer van 
sluimering, van een in zichzelf gekeerd landschap zichtbaar wordt. 
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Naar het moment waarbij de natuur zich nog moet bevrijden 
van de ochtendnevel, lage wolken boven de velden hangen en de 
wereld in een waas ligt verborgen. Je weet nog niet goed wat je 
ziet, alsof je door een voile kijkt en het tafereel zich nog moet 
onthullen, het landschap zich nog moet ontvouwen. Dat moment 
wordt door Mattie als mysterieus ervaren en al schilderend 
bepaalt hij in hoeverre hij een tip van de sluier wil oplichten om 
de beschouwer een blik te gunnen in zijn wereld. 
Dat is het moment waarop de schilder stopt. Tot hier en niet 
verder. Er wordt wel eens gezegd dat iets niet helemaal uit de verf 
gekomen is, en dat wordt dan als een tekortkoming beschouwd, 
maar bij deze werken is het juist de opzet geweest om de voor-
stelling, het beeld, voor een deel verborgen te houden om zo 
ruimte te laten aan de fantasie van de kijker. 

Shakespeare heeft het ooit treffend verwoord in Antonius en 
Cleopatra:

Soms zien we een wolk die draakachtig is,
Een nevel soms als een beer of leeuw,
Een citadel met torens, een overhangende rots,
Een gespleten berg of blauwe heuvels
Waar bomen op staan die knikken naar de wereld,
En onze ogen bedriegen met lucht….
                                                                                                        
Lang vóór Shakespeare, in de derde eeuw voor Christus,  was het 
Apollonius die, in India kijkend naar een Grieks reliëf in brons, 
zijn leerling Damis vraagt: ‘Zeg eens, bestaat er zoiets als schilder-
kunst?’ ‘Jazeker’, antwoordt Damis. ‘En waar bestaat die kunst dan 
uit?’ ‘Uit het mengen van kleuren.’ ‘En waarom doen ze dat?’ 
‘Ter wille van de imitatie, om de gelijkenis van een hond te treffen 
of een mens, een schip of wat dan ook onder de zon.’ ‘Dus’, zei 
Apollonius, ‘schilderkunst is nabootsing, mimesis?’ ‘Ja, wat anders?’ 
zegt de knecht, ‘als het dat niet was zou het alleen maar een 
belachelijk spel met kleuren zijn.’ ‘Ja’  zegt zijn mentor, ‘maar 
wat te zeggen van de zaken die wij in de lucht zien, wanneer de 
wolken zich opstapelen, de centauren en antilopen, de wolven 
en de paarden? Zijn zij ook het werk van de imitatie? Is God een 
schilder die zijn vrije tijd gebruikt om zichzelf op deze wijze te 
vermaken?’ Nee, zo waren ze beiden eens, deze wolkenvormen 
hebben geen betekenis in zichzelf, zij zijn ontstaan door louter 
toeval; wij zijn het die van nature geneigd zijn tot imitatie en deze 
wolken betekenis geven. Met andere woorden: de beschouwer 
heeft een belangrijk aandeel in de totstandkoming van het beeld.
Leonardo da Vinci gaf aan zijn leerlingen ook al de raad om af en 
toe naar de wolken te kijken om de vage gestalten die zich daar 
aandienen, in de geest, met hun verbeeldingskracht aan te vullen, 
tot beelden om te vormen. Het zijn een paar klassieke voorbeelden 
die iets willen vertellen over de werkwijze van de kunstenaar. 

That is the moment when the painter stops. Up to here and no 
further. These works purposely keep the image partly hidden, to 
leave something to the imagination of the viewer. 

Shakespeare once aptly phrased it in Antony and Cleopatra:

Sometimes we see a cloud that’s dragonish,
A vapour sometime like a bear or lion,
A towered citadel, a pendent rock,
A forked mountain, or blue promontory
With trees upon’t, that nod unto the world,
And mock our eyes with air….
                                                                                                        
Long before Shakespeare, in the third century before Christ, it 
was Apollonius who, looking at a Greek relief in bronze in India, 
asks his pupil Damis: ‘Tell me, is there such a thing as painting?’ 
‘Of course’, Damis replies. ‘And what does this art consist of?’ 
‘In the mixing of colours.’ ‘And why do they do that?’ ‘For the sake 
of imitation, to get the likeness of a dog or a horse or a man, a 
ship or anything else under the sun.’ ‘Then’, continues Apollonius, 
‘painting is imitation, mimesis?’ ‘Well, what else?’ says his pupil, 
‘If it did not do that it would just be a ridiculous playing about 
with colours.’ ‘Yes’ says his mentor, ‘but what about the things 
we see in the sky, when the clouds are drifting, the centaurs and 
stag antelopes and wolves and horses? Are they also works of 
imitation? Is God a painter who uses his leisure hours to amuse 
himself in that way?’ The two agree that these cloud shapes have 
no meaning, that instead they occur by pure chance; it is instead 
the perceiver who is prone to imitation and who imposes his 
vision on the clouds. In other words: the viewer has an important 
share in the creation of an image.
Leonardo da Vinci also gave his pupils the advice to now and again 
look at the clouds, to use their imagination on the vague shapes 
occurring there, in the mind, and to change them into images. 
These are a few classic examples explaining the working method 
of the artist. During the process of painting more or less acciden-
tal shapes, like clouds, occur, which form the basis of that which 
will follow. 

Mattie once drew my attention to the painter Alexander Cozens, 
who is also the author of the remarkable book A New Method 
of Assisting the Invention in Drawing Original Compositions of 
Landscape. In this book Cozens advocates a method he calls 
‘blotting’, applying ‘blots’ of paint which suggest a landscape. This, 
rather than a sketch or preliminary drawing, will then form the 
starting point for the creation of a landscape. ‘With a sketch ideas 
are drawn; blots suggest ideas,’ according to Cozens. By recording 
the contours of the image in a drawing, you are limiting yourself 
to colouring in the sections in between. While with vague blots 
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as a starting point you are keeping all your options open. You are 
working from the inside out, from the centre to the frayed edges, 
and not the other way around. A process that can also be found 
in the drawings made by Mattie. The famous comment by Ernst 
Gombrich also becomes visible: ‘the artist doesn’t paint what he 
sees, he sees what he paints’. Or draws in this case, because it 
looks as if his drawings originate in the centre of the canvas, a 
first hesitating start, only to spread across the whole canvas line 
by line, stroke after stroke. Although he was not aware what he 
was starting, whilst drawing - or painting - it is becoming clear to 
him what he is aiming for. In this way images are created which 
evoke memories of water, air and land. Themes which repeatedly 
occur within the works of the painter. It is easy to imagine 
flowing shores, thin skies, rocky coasts or glistening lakes in 
which mountain slopes are reflected. This is a tranquil world; 
there is no breeze, no rushing stream, no birds signing. Everything 
is perfectly peaceful and this serene world seems to be waiting 
for it’s awakening. 

It is possible to spot a preference for a clear structure in hori-
zontal and vertical directions, a kind of geometric base offering 
the work structure and stability, a counterbalance for the diagonal 
movements. Whether or not consciously, the artist limits himself 
to four main directions within his canvasses and even his use of 
colours is reticent. The emphasis is put on the tonality and not 
on colourfulness. Combinations of two, possibly three tones, 
Prussian blue against olive green or rust red, together with a 
light blue tone can regularly be seen in his works. Despite these 
self-imposed limitations, the image of a driven painter passionately 
surrendering to his métier remains. Looking at the works of 
Mattie Schilders, you want to start painting yourself!

Ruud Ringers, Chaam (NL) 2012. 

Al werkend ontstaan er min of meer toevallige vormen, als de 
wolken, die het uitgangspunt vormen voor dat wat komen gaat. 

Mattie maakte me ooit attent op de schilder Alexander Cozens, 
die tevens de auteur is van het merkwaardige boek A New 
Method of Assisting the Invention in Drawing Original Compositions 
of Landscape. In dit boek pleit Cozens voor een methode die hij 
met ‘blotting’ aanduidt, het maken van vlekken die een landschap 
suggereren. Dat moet het uitgangspunt vormen voor de verbeel-
ding van een landschap en niet de schets of getekende voor-
studie. ‘De schets is er om ideeën te tekenen; vlekken suggereren 
ze,’ aldus Cozens.  Als je de contouren van je voorstelling door 
middel van een tekening direct al vastlegt beperk je jezelf tot het 
inkleuren van vlakken terwijl je met vage vlekken als uitgangspunt 
nog alle mogelijkheden open houdt. Je werkt van binnen naar 
buiten, vanuit het centrum naar de rafelranden, en niet andersom, 
een proces dat ook terug te vinden is in de tekeningen van Mattie. 
Ook daar wordt de vermaarde uitspraak van Ernst Gombrich 
zichtbaar, namelijk ‘de kunstenaar schildert niet wat hij ziet, maar 
hij ziet wat hij schildert.’ Of tekent in dit geval want het lijkt er 
op dat zijn tekeningen in het midden van het blad hun ontstaan 
vinden, hun eerste aarzelende aanzet, om dan, lijn voor lijn en haal 
na haal, zich uit te breiden over het beeldvlak. Wist hij aanvankelijk 
niet eens waar hij aan begon, al tekenend - of schilderend - wordt 
het hem allengs duidelijk waar hij naar toe wil.  Aldus komen de 
voorstellingen tot stand die herinneringen oproepen aan water, 
lucht en land, thema’s die zich telkens opnieuw aandienen binnen 
het oeuvre van de schilder. 
In je verbeelding zie je glooiende oevers, ijle luchten, glinsterende 
meren waarin berghellingen zich spiegelen, of rotsachtige kusten. 
Het is stil in deze wereld, je hoort geen zuchtje wind, geen 
kabbelend water, geen vogel die zingt. Alles is in volmaakte rust en 
deze serene wereld lijkt het ontwaken af te wachten. 

Er valt een voorkeur te bespeuren voor een heldere opbouw 
in horizontale en verticale richtingen, een soort geometrische 
grondslag die het werk structuur en stevigheid moet bieden, een 
tegenwicht voor de diagonale bewegingen. Al dan niet bewust 
beperkt de kunstenaar zich tot de vier hoofdrichtingen binnen zijn 
doeken en ook in zijn kleurgebruik is hij zeer terughoudend. De 
nadruk ligt op de tonaliteit en niet op veelkleurigheid. Combinaties 
van twee, hooguit drie tonen, Pruisisch blauw tegenover olijfgroen 
of roestbruin samen met een lichtblauwe toon keren regelmatig 
terug in de werken. Ondanks deze zelf opgelegde beperkingen blijft 
toch vooral het beeld overeind van een gedreven schilder die zich 
vol hartstocht overgeeft aan zijn metier. Kijkend naar de werken 
van Mattie Schilders krijg je zin om te gaan schilderen!

Ruud Ringers, Chaam 2012.
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11‘Morning Dew’ 1 - 2011 - 120 x 160 cm.
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13‘Morning Dew’ 2 - 2011 - 120 x 160 cm.



14 ‘Italian heaven’ - 2011 - 130 x 120 cm.



15‘Tales from the lakeside’ - 2011 - 130 x 120 cm.
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17‘Magic View’ 2, 1 - 2011 - 130 x 180 cm.
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19‘Scene of strange beauty’ 1, 2, 3 - 2011 - 085 x 060 cm.
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21‘Autumn forest’ - 2012 - 130 x 130 cm.



22



23‘Winter sunset reflections’ - 2012 - 120 x 150 cm.
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25‘Lake superior’ 3, 2 - 2012 - 120 x 100 cm.



26  ‘Slumbering light’ 1, 2 - 2012 - 070 x 080 cm.



27‘Great lake’ - 2012 - 120 x 150 cm.
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29‘Lake superior’ 1, 4 - 2012 - 120 x 100 cm.



30  ‘Clearing storm of dawn’ 2, 1 - 2012 - 100 x 120 cm.



31‘Early autumn evening’ - 2012 - 120 x 150 cm.
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33‘Rugged wilderniss’ - 2012 - 120 x 150 cm.



34  ‘Sheltered waters’ 5, 6 - 2012 - 050 x 050 cm.



35‘Early morning sunrise’ - 2012 - 130 x 130 cm. 



36 ‘Timeless’ 4, 3 - 2012 - 070 x 100 cm.



37‘Timeless’ 1 - 2012 - 070 x 100 cm.
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2003 Galerie de Pook, Hengelo
 Peijnenburg - Installatie kunstwerken, Poppel (B) 
 Wintershall  AG - Installatie kunstwerken, Kassel (D)
 Galerie Tracé, Maastricht
 Galerie Kunst en Kader, Veldhoven
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 Galerie Kunst en Kader, Veldhoven
 Galerie Henk J. Pruijsen, Warmond
 Melis Lighting - Installatie kunstwerken, Tilburg
 Culturele Olympiade - NOC * NSF,  Arnhem

2004 Galerie’t Koetshuis, Hulshorst 
 Siemens - Installatie kunstwerken, Amsterdam
 Holland Art Gallery, Amsterdam
 Galerie’t Koetshuis - Holland Art Fair, Hulshorst 
 Galerie Kunst en Kader, Veldhoven
 SAAB - Installatie kunstwerken, Tilburg 
 25-jarig jubileum - Museum Documenta-Halle
 (Staatliche museen Kassel), Kassel (D)
 Vitalis - Installatie kunstwerken, Eindhoven
 Provinciehuis Noord-BrabantInstallatie kunstwerken, Den Bosch
 Lenteakker Medisch Centrum Installatie kunstwerken, Spijkenisse 

2005 25 jarig jubileum - Museum Jan van der Togt,  Amstelveen
 Galerie Stima, Breda
 Essent - Installatie kunstwerken,  Arnhem  
 Galerie Kunst en Kader,  Veldhoven 
 Essent,  Arnhem  

2006 Wintershall Noordzee - Installatie kunstwerken, Rijswijk   
 Galerie Tracé, Maastricht

 Galerie Tracé - Holland Art Fair, Maastricht
 Galerie Holland  Art - ‘Hollandia’, Eindhoven
 ‘Hollandia’ - Museum Bydgoszcz, Bydgoszcz, Polen
 Essent hoofdkantoor - Installatie kunstwerk 4 x 12 m., ‘s-Hertogenbosch 

2007 Galerie Delfi-form, Zwolle
 Galerie Stima, Breda  
 Galerie Beeldkracht - ‘Op de Brink’, Leiden  
 Galerie Beeldkracht - Kunstbeurs, Groningen
 Galerie Hans Persoon - Presentatie Monografie,  Veldhoven 
 U.T.S. Bernhardt b.v. - Installatie kunstwerken, Elsloo
 Proeven v. Kunst - Presentatie ‘het Koetshuys’, Oosterhout   
 Presentatie ‘Wolfslaar’, Breda 

2008 Galerie Frederiek van der Vlist, Leiden
 Galerie van Loon-Simons - Groeps-expositie,  Vught
 Galerie Tracé, Maastricht
 TBS. b.v. - Installatie kunstwerken, Dongen
       
2009 Galerie Delfiform, Zwolle
 Galerie de Pook, Delden
 Galerie de Pook, Hengelo
 Galerie van Loon-Simons - Biennale,  Vught
 Oogenlust, Veldhoven
 Galerie van Loon-Simons,  Vught
 Galerie Hans Persoon - Winter-expo,  Veldhoven
 Van Esch b.v. - Installatie tweeluik,  Tilburg

2010 Galerie Hans Persoon - Presentatie monografie,  Veldhoven 
 Galerie Frederiek van der  Vlist, Leiden

2011 Presentatie Darsena, Tremezzo (I)
 Presentatie Leenaars Interieur en Inrichting ism. galerie 
 Willy Schoots te Eindhoven, Gilze
 Galerie van Loon-Simons - Biennale,  Vught
 Galerie Alafran - ‘Kunstmoment’, Diepenheim
 Galerie Hans Persoon - (Expo met Marianne Bênko),  Veldhoven
 Galerie Trace - 100e vernissage, Maastricht 

2012 Galerie Alafran - Duo-tentoonstelling met     
 (P. Sizov, Sjaak Smetsers), Diepenheim
 Galerie Frederiek van der Vlist - Winter-tentoonstelling, Leiden
 Galerie van Loon-Simons - Solotentoonstelling,  Vught
 Galerie van Loon-Simons - Biennale Tilburg,  Tilburg
 Galerie Frederiek van der Vlist,  Azad Karim - Mattie Schilders, Leiden
 Galerie Moeëjen Daag - Solo met Sjaak Smetsers,  Tegelen
 Galerie Acquest ARTE,  Ascona (CH)

2013 Galerie Moeëjen Daag - Solo met Sjaak Smetsers, Tegelen
 Galerie Acquest ARTE,  Ascona (CH)
 Galerie Laerken - Solotentoonstelling, Hazerswoude-Dorp
 Galerie Laerken - Solotentoonstelling, Nykøbing (DK)
 Kunstwerk Winkler - Solotentoonstelling, Berlijn (D)
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Study travels    Studiereizen

Verenigde Staten 1978, 1981, 1987, 2011
Italië 1982 - 2012 
Egypte 1983, 2003
Wales 1985
Oost- en Midden Turkije 
(Armenië, Koerdistan) 1986
Rusland 1990
IJsland 1992, 1995, 1998, 
 2000, 2001, 2004, 2005
Lybië, Algerije, Niger 2003
Lybië 2003
Polen  2006
Denemarken 2008 
Marokko 2008

Mattie Schilders         Geertruidenberg 1951

www.mattieschilders.nl

Academy for Industrial Design, 
Eindhoven (NL.)

Academy for Modern Art, 
Tilburg (NL.)

Paintings

The works of Mattie Schilders 
are owned by private, national 
and international institutions. 
His works are also included in 
diverse collections of numerous 
companies. Many pieces have 
been commissioned, both in 
the artist’s home country and 
abroad.

All paintings are acrylic paint on 
canvas

mattie.schilders@planet.nl

Academie voor Industriële Vormgeving 
te Eindhoven

Academie voor Beeldende Vorming 
te Tilburg

Schilderijen

Het werk van Mattie Schilders is in 
het bezit van diverse particuliere, 
rijks- en gemeentelijke instellingen. 
Tevens zijn er werken opgenomen 
in diverse collecties van tal van 
bedrijven. Vele opdrachten zijn uit-
gevoerd in binnen- en buitenland.

Alle schilderijen zijn uitgevoerd 
met acrylverf op linnen. 

Gallery    Galerie

Mattie Schilders is represented by; vertegenwoordigd door;

NoordBrabantse Kunststichting Tilburg
Business Art Service  Raamsdonksveer
Galerie Hans Persoon Veldhoven
Galerie Delfi-form Zwolle
Galerie Frederiek van der Vlist Leiden 
Galerie van Loon-Simons Vught
Galerie de Pook  Hengelo en Delden
Galerie Alafran  Diepenheim
Galerie Moeëjen Daag Tegelen
Galerie Laerken  Hazerswoude-dorp
Galerie Museum Laerken  Nykøbing (DK)
Darsena Tremezzo (I)
Galerie Acquest Arte Ascona (CH)
Kunstwerk Winkler Berlijn (D)
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‘Vuur van Verrukking’ Monografie 1991 Hennie vd. Louw
‘Bevriend vuur’ Catalogus 1992 Hennie vd Louw
‘From the underworld’ Monografie 1994 Annelette Hamming
‘Silent wonders Catalogus  1995 Mark Slegers
‘Synergie’ Catalogus 1995 Hans Roosenboom
‘Een nieuwe stilte’ Catalogus 1997 Annelette Hamming
‘Een nieuwe stilte’ Monografie 1998 Annelette Hamming
‘Ongekend land’ Monografie 2001 Ruud Ringers
‘Ongekend land’ Catalogus 2002 Ruud Ringers
‘De ontdekking van de aarde’ Monografie 2004 Annelette Hamming
‘Land, Lucht, Water en Vuur’ Catalogus 2005 Wim van der Beek.
‘Holandia’ Catalogus 2006 Waclaw Kuczma
‘Over hemel en aarde’ Monografie 2007 Erna Charbon
‘Sluimerend licht’ Monografie 2010 Wim van der Beek
‘Sluimerend licht’ Paradise, here on earth Monografie 2012 Ruud Ringers

Publications    Publicaties

Tekst / Text: Ruud Ringers
Vertaling / Translation: San Barto, London
Foto’s / Photos: Mattie Schilders 
Oplage / Quantity: 1500
Papier / Paper: Hello fat matt 1.1 150 gr.
Drukkerij / Printing: Lecturis BV,  Eindhoven
ISBN / EAN: 978-90-70108-81-6
Copyright: No part of this book may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or 
 mechanical, including photo copying, recording, or by any information storage and retrieval system, 
 without prior written permission from the publisher.

 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door 
 middel van druk, fotografie, microfilm of welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke  
 toestemming van de uitgever.

Colophon    Colofon


