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HENRI BOL BRABANTSE FIJNSCHILDER
Henri Cornelis Bol wordt op 10 januari 1945 geboren te Eindhoven. Hij is
de oudste zoon van kunstschilder Kees Bol en Toos van ’t Hof. Als kind
tekent hij graag, en na de lagere school bezoekt hij de Grafische School.
In de avonduren gaat hij naar de Academie voor Industriële Vormgeving
in Eindhoven. Vanaf 1967 is Henri werkzaam als creatief therapeut bij
Huize Padua in Boekel. Het werk van schilders zoals Dick Ket, Raoul
Hynckes, Pyke Koch en Carel Willink inspireert hem zozeer dat hij besluit
zich volledig te richten op het schilderen. Henri Bol is ook gefascineerd
door antieke objecten, die hij enthousiast verzamelt. Hij gebruikt ze in zijn
weloverwogen realistisch geschilderde composities. In 1972 koopt hij een
monumentale woning aan de Engstraat in Heusden, waar het voorhuis
geschikt is als atelier. Al snel is er belangstelling voor zijn werk, ook in
galeries. Succesvolle exposities zijn er bij Galerie Mokum in A msterdam,
Smelik & Stokking in Den Haag en Galerie Gogel in Düsseldorf. Dit succes
zorgt ervoor dat Henri Bol zich volledig kan gaan richten op de schilderkunst.
Vanaf 1987 vestigt hij zijn atelier in de Heusdense Veeerpoort, die een
markant onderdeel is van de gerestaureerde vestingstad. In het vrijgekomen
voorhuis aan de Engstraat begint echtgenote Gerrie Bol-Klinkenberg een
galerie. In Kunstkabinet ‘Het Blaauw Laaken’ exposeert Henri Bol tot aan
zijn overlijden in 2000 met veel succes zijn stillevens.

Op twee locaties wordt het leven en werk van Henri Bol belicht. De expositie
in Het Gouverneurshuis richt zich op het kunstenaarsgezin waarin Henri Bol
is opgegroeid, op de inspiratiebron die de vestingstad Heusden voor hem was,
en op het verloop van zijn carrière als kunstenaar. Aan de hand van objecten
waarmee Bol zich omringde in zijn atelier wordt een beeld geschetst van de
werkwijze van de fijnschilder.
In Het Blaauw Laaken Kunstkabinet is een zorgvuldig overzicht samengesteld van de stillevens van Henri Bol. Dit werk geeft een goed beeld van
de ontwikkeling die Henri Bol als fijnschilder doormaakte. Ook wordt zijn
werk er geplaatst in de context van de kunstenaars die hem inspireerden
en met wie hij zich verbonden voelde.

