
  

PRESS RELEASE (Dutch version below) 

Amsterdam, 16 November 2017 

KYAS ART SALON presents: Debut Exhibition by Rinus van Hall,
Painting | 24 November 2017 - 20 January 2018
 

Ann Demeester, director of the Frans Hals Museum together with 
Rinus van Hall at his version of Laughing Girl with an obscene 
performance by Gerard van Honthorst from 1625.
Rinus van Hall,
Girl with the feathers, 2017 
Oil on panel, 24 x 30 cm  

Frans Hals Museum’s saviour 
Last week Rinus van Hall was commissioned by the Frans Hals Museum in Haarlem to solve 
a big problem. The top-piece for their new exhibition The Art of Laughter, couldn’t make it in 
time for the opening on 10 November. They asked Rinus to make a copy in two days. The 
result is hanging proudly in the museum, together with a monitor showing the production 
process. 

Twitch.tv as platform for classical studies  
A contemporary approach to his classical style can be found in the use of live streaming on 
the platform twitch.tv, a platform built for the online game-community, but more and more 
used by creatives to showcase their talents live. Here he broadcasts as the phantompainter, 
giving his followers the opportunity to spectate his classical studies of old masters.

https://www.youtube.com/watch?v=oWNyhbgJ3iA
https://www.youtube.com/watch?v=oWNyhbgJ3iA
https://go.twitch.tv/phantompainter


Salon Fraîche  
On 26 November there will be a Salon Fraîche where he will be interviewed about his work. 
There will also be the chance to commission him for a work to be painted. From 27 
November on you are more than welcome to visit Rinus at the gallery by appointment. You 
can also see him work live on twitch.tv during his residency at KYAS ART SALON. 

Blood is thicker than water  
After returning from Pearson College UWC in Canada, at the age of eighteen, he started 
studying architecture on TU Delft. Driven by ambition he excelled as a student. Nevertheless 
he realised during his Masters degree that he didn’t favour a future in architecture. Now he 
strives after a life as an autonomous artist and has been painting fervently. His main focus is 
painting portraits, looking for the hidden emotions in his subjects. In a short period of time he 
has developed a strong eye for detail and texture. Inspired and convinced by the importance 
of the classical painting, Rinus is teaching himself old techniques through making countless 
studies. In his first solo exhibition free work will be shown of this young descendant of a well-
known artist-family. The development arch will take more leaps as the exhibition progresses. 
The results will be shown during the finissage on 20 January 2018.

Rinus van Hall feels unleashed and is happy to show you where his development will lead to.

Opening  
24 November 2017, 5 - 9 pm, during Amsterdam Art Weekend  
Introduction by Ann Demeester, director of Frans Hals Museum 
 
Salon Fraîche  
26 November 2017, 3 - 6 pm 
Interview with Rinus van Hall

Artist in Residence  
27 November 2017 - 20 January 2018  
Live streaming on twitch.tv  
 
Finissage  
20 January 2018, 5 - 9 pm 
 

Note for the editor: for more information please contact:
Jochem Sanders +31 6 24 16 63 79 | Jochem@kyas.com
 
KYAS ART SALON - KEIZERSGRACHT 221 - AMSTERDAM 
WWW.KYASARTSALON.COM - +31 20 622 06 50 - ARTSALON@KYAS.COM

https://go.twitch.tv/phantompainter
https://go.twitch.tv/phantompainter
mailto:Jochem@kyas.com
http://WWW.KYASARTSALON.COM
mailto:ARTSALON@KYAS.COM


PERSBERICHT 
Amsterdam, 16 november 2017  

KYAS ART SALON presenteert: Debuut Tentoonstelling Rinus van Hall,
Schilderijen | 24 november 2017 tot 21 januari 2018 

   
Ann Demeester, directeur van het Frans Hals Museum 
samen met schilder Rinus van Hall bij zijn versie van  
Lachend meisje met een obscene voorstelling van Gerard 
van Honthorst uit 1625.

Rinus van Hall. Meisje met de veren, 2017, 
Olie op paneel, 24 x 30 cm 

De redder van het Frans Hals Museum 
Vorige week kreeg Rinus van Hall een ongewone opdracht van het Frans Hals Museum. 
Door de afwezigheid van een topstuk voor de opening op 10 november had het bestuur en 
directie van het museum een probleem. Gelukkig schakelden Frans Corpeleijn (voorzitter 
RvT) en Ann Demeester (directeur) de talenten in van Rinus van Hall voor de oplossing. Drie 
dagen voor de opening werd Rinus benaderd om een kopie van Lachend meisje te 
produceren. Tijdens een marathonsessie van 48 uur schilderde hij het oorspronkelijke werk 
zorgvuldig na en registreerde dat proces op video. Zijn maakproces en het resultaat, zijn te 
zien in de tentoonstelling: De kunst van het lachen, Humor in de Gouden Eeuw. 

Twitch.tv als platform voor klassieke studies 
Bekend in de gamewereld, maar zeker ook gebruikt door creatieven voor het tonen van 
skills: twitch.tv, een platform voor content creators die middels streamen een zo groot 

https://www.youtube.com/watch?v=oWNyhbgJ3iA
https://go.twitch.tv/phantompainter


mogelijk publiek bereiken. Rinus van Hall streamt actief binnen dit platform, onder de naam 
phantompainter, zijn klassieke studies naar oude meesters.

Salon Fraîche  
Op 26 november zal er een Salon Fraîche plaatsvinden waar hij geïnterviewd zal worden 
over zijn werk. Op deze dag kan hij ook een aantal nieuwe opdrachten aannemen die hij 
gedurende zijn tijd in de KYAS ART SALON zal maken. Zijn activiteiten zullen worden 
gestreamd via twitch.tv. 
Naast de tentoonstelling zal Rinus van 27 november 2017 tot 21 januari 2018 zijn intrek 
nemen in KYAS ART SALON. U bent vanaf maandag 27 november van harte welkom om op 
afspraak langs te komen en Rinus aan het werk te zien. 
 
Het bloed kruipt waar het niet gaan kan
Na op zijn 18e te zijn teruggekomen van Pearson College UWC in Canada, begon Rinus aan 
de studie Bouwkunde aan de TU Delft. Door zijn gedrevenheid en ambitieuze karakter wist 
hij te excelleren als student. Maar realiseerde zich tijdens zijn Master dat hij geen toekomst 
in de architectuur ambieerde. Hij streeft nu een leven als autonoom kunstenaar na en is als 
een bezetene aan het schilderen. Rinus schildert vooral portretten en gaat op zoek naar "de 
verborgen emotie" van zijn onderwerpen om deze emoties te verbeelden en een plek te 
kunnen geven. In een korte periode ontwikkelde hij een goed oog voor detail en gevoel voor 
stofuitdrukking waarbinnen hij - gepassioneerd en overtuigd van het belang van de klassieke 
schilderkunst - te werk gaat. In deze solotentoonstelling zal vrij werk te zien zijn van deze 
jonge telg uit een bekende kunstenaarsfamilie en zal de ontwikkelingsboog naarmate de 
tentoonstelling vordert meer sprongen nemen. De uitkomsten hiervan zullen te zien zijn 
tijdens de finissage.

Rinus van Hall voelt zich ontketend en laat u graag zien waar zijn ontwikkeling toe zal leiden.  
 

Opening 
24 november 2017, 17:00 - 21:00 uur, tijdens Amsterdam Art Weekend  
Introductie door Ann Demeester, directeur Frans Hals Museum 
 
Salon Fraîche 
26 november 2017, 15:00 - 18:00 uur
Interview met Rinus van Hall  
 
Artist in residence
27 november tot 20 januari 2017  
Live streaming op twitch.tv 

Finissage 
20 januari 2018, 17:00 - 21:00 uur

Noot voor de redactie:  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Jochem Sanders +31 6 24 16 63 79 | Jochem@kyas.com
KYAS ART SALON - KEIZERSGRACHT 221 - AMSTERDAM 
WWW.KYASARTSALON.COM - +31 20 622 06 50 - ARTSALON@KYAS.COM
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