Kort Curriculum Vitae van de kunstenaar Mies Grijmans
Personalia:
Naam

:

Grijmans, Michaël, Henricus, Franciscus, (roepnaam Mies)

Adres

:

Hovenierstraat 8

Geboren

:

11 Maart 1954 te Weert

Postcode

:

6004 LA

Woonplaats

:

Weert

Adres Atelier

:

Hovenierstraat 8 6004 LA weert

Telefoon

:

0495 - 54 16 29 mobiel 06-20 54 30 02

Email

:

info@fineart-miesgrijmans.nl

Website

:

www.fineart-miesgrijmans.nl

:

Dagopleiding Grafische School Eindhoven

Opleidingen:
1966-1969

(diploma) Repro-fotografie/Lithografie.
1969-1971

:

Parttime Opleiding Reprograaf Vereniging Beroepsopleidingen
Grafische Industrie (diploma).

1972-1976

:

Grafische School Eindhoven
Zamoc Cursus Vormgeven - Lay-out ontwerper (getuigschrift)
4 jarige opleiding tot grafisch Vormgever, met in het cursus pakket
o.a. vrij tekenen en schilderen, het maken van ontwerpen toegepast
naar de vraag van de klant, fotografie, compositie, driedimensionaal
vormgeven en technieken, Grafische technieken o.a. lino en houtsneden, monoprinten,
etsen, kunstbeschouwing en kunstgeschiedenis.

Cursussen:
1978

:

Cursus grafische technieken stichting vrije uren.

1996-2002

:

Schilderles gevolgd bij Wil Leenders, beeldend kunstenaar te Weert.
Realistisch schilderen in aquarel en olieverf.
Toegepaste techniek fijnschilderen gebruikmakende van oude technieken.

1986 tot heden

:

Mies volgt al jaren cursus in het kweken vormen snoeien en
onderhouden van Bonsai boompjes.

Buiten deze opleidingen en cursussen werk Mies Grijmans, als autodidact. Sinds juni 2007 geeft Mies Grijmans les in tekenen en
schilderen aan kleine groepjes van maximaal 4 personen.
Verder verzorgt hij presentaties en is al 30 jaar actief als buut-redener met diverse optredens in het land. Ook is hij 31 jaar actief
geweest als schrijver en acteur in de Weerter Bonte Avonden. Daarbij verzorgt hij demo’s en workshops op het gebied van Bonsai.

Exposities:
1978

:

Educatieve tentoonstelling samen met toenmalige collega Jan Hurkmans, een tentoonstelling
over fotografie (Jan) en grafiek, lino en houtsneden, etsen en monoprints door Mies Grijmans.

Door de jaren

:

Veel deelgenomen aan kunstmarkten eerst met grafiek later met
tekeningen en schilderijen, hier ook demonstraties verzorgd.

Mies begint steeds meer en meer te schilderen en langzaam, mede door reacties, van andere kunstenaars in zijn kennissenkring,
ontstaat bij hem de gedachte dat hij meer met zijn talenten moet gaan doen. Langzaam maar zeker nemen deze plannen vorm aan.
2001

:

Schilderijen tentoongesteld tijden de paasshow van de Bonsai
liefhebbers, in de Grashoek.

2001

:

Tentoonstelling Schreden op het pad van het realisme,
(een tentoonstelling van leerlingen van Wil Leenders) bij Galerie
Leenders.

2002

:

Deelname aan de amateur schilders wedstrijd van de Stichting
Alphons Winters, 3e prijs.

2003

:

Deelname aan de amateur schilders wedstrijd van de Stichting
Picturama te Heythuysen, Eervolle vermelding.

2003

:

Laureaten tentoonstelling ter ere van prijswinnaars, Stichting Alphons Winters prijs en de
Lei Albrechtsprijs 2002 in het Terpkerkje te As, België

2004

:

Deelname aan de amateur schilders wedstrijd van de Stichting
Picturama te Heythuysen, Eervolle vermelding.

2007

:

Solo expositie in de Openbare Bibliotheek Weert van 1 mei t/m 2 juni

Een schilderijen expositie van vooral landschappen en stillevens geïnspireerd op Schotland, in combinatie met Bonsai boompjes
door Mies Grijmans zelf gekweekt en gevormd. De reacties naar aanleiding van deze expositie waren overweldigend, en zeer
positief, zeker de combinatie fijnschilderen en bonsai werd positief ontvangen.
2008

:

Vanaf mei 2008 exposeert Mies Grijmans regelmatig werk bij galerie Marx & Marx Kunst,
Reinaldstraat 39, 6301 EB, Valkenburg aan de Geul. Deze samenwerking resulteert in
verkoop van 2 schilderijen in 2009.

2009

:

In maart 2009 deelname met enkele schilderijen aan het Kunstevenement KIV (Kunst In
Valkenburg)
Leerlingen van Mies Grijmans exposeren hun werkstukken in het St. Jans Gasthuis te Weert,
veel belangstelling en zeer positieve reacties.

Opdrachten:
Naar aanleiding van de tentoonstelling in de Tiendschuur, krijgt Mies de opdracht, van bouwbedrijf Wilma, tot het maken van een
lino-snede van het huidige stadhuis te Weert. De lino is gesneden vanaf de maquette. Bij gelegenheid van de eerste steenlegging
zullen de afdrukken aan de gasten worden aangeboden, terwijl enkelen (voor zeer speciale gasten) worden gedrukt op de oude
boekdrukpers (tentoongesteld in de Tiendschuur) op echt perkament door Mies zelf.
Als graficus komen er opdrachten vooral op het gebied van de reclame, maar zo nu en dan zijn er ook particuliere opdrachten
zowel in grafiek als in schilderij.
Ook krijgt Mies regelmatig opdrachten van particulieren, voor het maken van muurschilderingen vooral voor kinderkamers.
In deze periode schilderde hij in het gebouw van Scouting St. Job in het welpen-nest het verhaal van het Jungle Boek op muurgrote panelen.
Ook maakt hij stillevens en landschappen die hij in die periode vaak cadeau geeft aan vrienden en kennissen.
In 2007 krijgt Mies diverse opdrachten te maken zowel voor het bedrijfsleven als particulieren, in aquarel en olieverf
Verkoop

:

In 2009 verkoopt Mies Grijmans via galerie Marx & Marx schilderijen aan een particuliere
kunstverzamelaar.

Collectie

:

Eigenlijk is er nog geen sprake van een collectie, Mies werkt momenteel hard, om een
collectie voor een tentoonstelling met als onderwerp Schotland, zowel in landschap als
stilleven klaar te krijgen.

Glaskunst

:

Sinds oktober 2008 werkt Mies Grijmans een dag per week bij een bedrijf waar glasdecorat
ies worden gemaakt. Zijn werkzaamheden bestaan uit het betekenen, ontwerpen en
uitsnijden van motieven op maskeerfolie, voor het zandstralen van glas, brandschilderen
en het maken van glas in lood.

Reizen

:

Mies reist zo veel mogelijk naar Schotland, maar ook naar Ierland. Hier komen momenteel
zijn onderwerpen en inspiratie vandaan. In Schotland maakt hij veel foto’s en schetsjes, die
foto’s heeft hij hard nodig omdat Mies zeer gedetailleerd werkt.

