
A D  W I L L E M E N (Tilburg 1941-2013)

Personalia
Woonde enkele jaren (1964-70) in Antwerpen (Borgerhout) en Schijndel;
en nadien afwisselend in de Picardie litoral en ('s winters) in
Tilburg.
Was parttime docent op het Willem 2-college Tilburg (33 jaar), Academie Sint
Joost Breda (25 jaar) en aan het Duvelhok Tilburg (13 jaar).

Reiziger
1981-2000 reist veel en verblijft soms in noord Afrika (Marocco, Mali
(Tombouctou Djenné, pays Dogon), Burkina Faso, Ethiopië, Egypte) maar ook in
de Hadramouth, Saana en Saada (Yemen), Manhattan en Istanboel.
22-02-86 Cinecitta Tilburg grootbeeld dia-vertoning  Malireis.

Kunstenaar
Maakt grote foto's, korte 16 mm films, kindergedichten, plat Tilburgse
gedichten, geluidstukken o.a. Drawing at the piano inside with
children voices and Mozart. Verder veel litho’s, kleuretsen, XL kleurenlino's
gravure/drogenaald prenten, ca 1,5 m3 tekeningen, kunstenaarsboeken op basis
van telefoonboeken<  HYPERLINK "http://www.adwillemen.nl/sitemap.htm" http://
www.adwillemen.nl/sitemap.htm>

Verzamelaar
Verzamelt o.a. Japanse prenten en boeken, antieke en contemporaine Europese
grafiek, sint-joost-schilderkunst, glas, keramiek en wit aardewerk,
ethnografica waaronder textiel, dames-ansichtkaarten
< HYPERLINK "http://www.CuBra.nl/fotografierubriek/inhoudharemadwillemen.htm" http://
www.CuBra.nl/fotografierubriek/inhoudharemadwillemen.htm>

Performer / Bâtafysicus
02-11-96 : absurdistisch-decadente maaltijd geïnspireerd op Huijmans’ A Rebours, 
In het kader van de Dag van de Kunstuitleen.
1997: XXL-copyart aan de gevel oude postkantoor Spoorlaan Tilburg
Video les tres riches heures d'Adrian Willeman met Eugene Geene
16-23-30 oktober 1999: 3 X Ad Willemen in RUIMTE-X
Van andere orde: het jesus-in-de-tempeleffect,  anti/contrableem,
de namen van de letters van het Nederlandse alfabet, grafak en leukisme.

Onderzoeker - schrijver
Doet historisch onderzoek naar de jonge Vincent van Gogh en zijn Tilburgse
tekenleraar C.C.Huijsmans, publiceert enkele artikelen en annoteert diens
reisverslag Constant Huijsmans' laatste reis (1989), volgens de uitgever
’een adembenemende idioterie’.
Ontdekt de foto van het woonhuis aan het Ven in Tilburg van C.C.Huijsmans in
het Tilburgse gemeentearchief.
De publicaties worden opgenomen in de bibliothèque de la Société Huysmans/
Sorbonne /Paris.



Deelnemer aan verschillende panelgesprekken:
Hoe echt is grafiek in galerie Willy Schoots, Eindhoven
2009  Absurdisme in Tilburg Hotel Central

Exposant
Heeft, of neemt doorgaans op uitnodiging deel aan, circa 170 exposities,
waaronder drie vernissages met koninklijke handdrukken:
1970 Stadskanaal H.R.H. QUEEN JULIANA
08-1984 Duvelhok Tilburg H.R.H. QUEEN BEATRIX
03-10-2003 Bangkok, Silpakorn university, H.R.H. PRINCESS MAHA CHAKRI
SIRINDHORN
en nodigde o.a. de volgende musici/componisten daarvoor uit:
Cel van Overberghe, Maurice Horsthuis, Hans Poort en Niko Langenhuysen.

Andere exposities (selectie) 
2011 Luycks Gallery, Controversiële accentueringen
2009 Luycks Gallery, Omtrent een wiite Eva 
2008 KuPoTi, Voorstellen en Reconstructies van Chiel J. en Ad W.
2003 Gyor H, The Masters of Graphic Art
2001 FAXX podium voor hedendaagse kunst, Ad Willemen, xenofiel
2000 Katowice P, World Award Winners Gallery
Al ver voor 2000 leest hij over de discussie onder kunsthistorici over de juiste ontstaansdatum 
van de clair-obscur houtsnede Venus und Amor van Lucas Cranach de Oude. Ervan overtuigd dat 
deze eerste afbeelding van een staand naakt van Cranach in1506 gedateerd moet worden besluit 
hij 500 jaar staand naakt van Cranach uitbundig te vieren, hetgeen resulteert in een grote 
tentoonstelling in 2006 bij galerie LegioKunst, van een tiental grote tekeningen. Enkele vrienden 
nemen het plan op van deze tekeningen een publicatie het licht te doen zien, wat vorm krijgt in 
het prachtige bibliofiele boek ŒVenus Plicata² code x | uitgeverij van fraai verzorgde boeken...

Anderen over Ad Willemen en/of zijn werk:
Yvonne Brentjen: “een zeldzaam gepassioneerd graficus”

Maarten Beks: “wie Willemen ergens op wil betrappen, kijkt dan naar wat hij
verheimelijkt in zijn grafiek, niet naar wat hij openbaart in zijn
tekenkunst”, (opening expositie 's-Hertogenbosch 1991.

Artdealer R. Kerr: “Ad, I think you're brainwashing me now” (New York,1991)

Herman de Coninck: “Willemen is een meester in de vlezigheid”, (Nieuw Wereld
Tijdschrift, 05-1992)

Maarten Beks: “de hemeltergende billen van Adriaan Willemen n.a.v. de
publicatie Het geheime oeuvre van Adriaan Willemen (1992)

Jan Sierhuis: “Jouw werk gaat tenminste ergens over”, (tijdens opening grafiek
nú10, Singermuseum Laren, 2002)



Amir Zoheiry: “... chef-d'oeuvre de poésie et de sensibilité du Hollandais Ad
Willemen”, (Cairo, Al Ahram hebdo 14-06-2003)

Anna van de Burgt: “...vallen de geslaagde abstracties op: de ingewikkelde
stapelingen van een liggend lichaam en het landschap dat als een gebergte
opstijgt uit een  badjas.” (Brabant Cultureel, 10-2007)


