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André Schoots is Kunstschilder en 
ontwikkelingsbioloog. En dat is 
geen toeval! 

Schoots is gefascineerd door de 
trits “toen-nu-straks”. Als bioloog 
onderzocht hij bevruchting en 
opgroeien. Als schilder plaatst 
hij gebeurtenissen uit het leven 
van alledag in een context van 
schoonheid en absurditeit. In 
een eigen, moderne en kleurrijke 
schildertaal maakt hij verhalende 
composities. Figuratieve taferelen 
zijn ingebed in een bijna abstract 
decor. Imaginair realistisch is een 
term die past. 

Desgevraagd ziet Schoots 
verwantschap met de 
verhalende schilderkunst uit de 
middeleeuwen. En met recente 
realisten als Dali, Magritte, 
Delvaux, Moesman en Edward 
Hopper. Te zien is dat ook 
kunstenaars als Mondriaan met 
geometrisch werk hun invloed 
niet hebben gemist.  

Vanaf 1989 treedt Schoots als 
schilder naar buiten.  “Ik heb 
altijd in woord en daad de balans 
gezocht tussen specialistische 
wetenschap en kunst die de blik 
verruimt. Als schilder ben ik mijn 
eigen weg gegaan. De erkenning 
in de vorm van opdrachten en 
verkoop is daarbij altijd heel 
stimulerend geweest.”

Dat zijn werk aanspreekt blijkt 
uit een lange lijst exposities 
en publicaties in binnen- en 
buitenland. Talloze particulieren, 
instellingen en bedrijven als 
Rijnconsult, Sara Lee, ADO 
International en de Radboud 
Universiteit Nijmegen hebben 
werken van hem gekocht. 

Schoots is sinds enkele jaren 
fulltime kunstenaar en schetst 
zichzelf als dromer en denker. 
Zijn werk verrast en brengt de 
fantasie van de kijker op gang. 
Hij creëert ruimte voor reflectie 
en verbindt het alledaagse met 
diepere lagen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kijk voor meer informatie over 
André op www.andreschoots.com

André Schoots

Onlangs won hij de Winsor en Newton Prize 2015 bij het 
Duitse Palm Art.
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Up The Keep 
(120x100 cm, olie op doek)

Time to Tango 
(100x120 cm, olie op doek)

Black & Blue
(70x 100cm, olie op doek, tweeluik)


