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COEN! 
cadeautjes voor een verjaardag
zaterdag 26 en zondag 27 mei 2018
14:00 - 17:00 uur  ‘t College 30  Eindhoven

COEN! is jarig: 20 jaar creatief actief. En wie jarig is deelt uit. 

Dus hou je van kunst en vormgeving? Op zoek naar mooie kunstwerken 
of designobjecten? Of wil je iemand verrassen? 

Nu kun je eigenaar worden van veel voor weinig.
Ontwerpen en kunstwerken van Coen van Ham zijn alleen nu
verkrijgbaar voor de magisch lage 20-jaar-terug-prijzen. 

Kijk deze catalogus door en kies voordelig uit waar je blij van wordt.
Als mijn verjaardagscadeautje voor jou.

Je bent welkom!

Coen van Ham

de (hele) kleine lettertjes
betalingen contant, behalve bij schilderijen, pinautomaat om de hoek

kun je die dagen niet? een ander moment langskomen kan op afspraak

reserveren van kunstwerken en ontwerpen is mogelijk via coen @coen.info

wil je per se een bepaald kunstwerk zien? mail en ik hang het al voor je op  

alles kan direct meegenomen worden, neem een grote tas mee

parkeren kan bij de parkeergarages van de heuvel of stadhuisplein

deze catalogus is bijgewerkt tot 20 april 2018

prijzen onder voorbehoud van fouten

wegens succes 

verlengd tot 

30 juni



 

 

formaat 
oplage 

materiaal 
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alleen nu 

 

 

poetry of things (2017)

Poetry of things. Een vuistdik en kleurrijk cadeauboek met 366 
gedichten. Kleine reflecties over de waarde van de fysieke wereld om 
ons heen. Deze minimantra’s, Pentapoems, bestaan uit vijf regels en 
volgen een vast rijmschema. 

Een fiets, koffie, boek, schilderij of stoel. Met als resultaat het 
omvangrijke kalenderboek ‘Poetry of things’. Een publicatie over 
diepere waarden, duurzaamheid, bewustwording en nieuwe rituelen. 

Sla elke dag een pagina om en begin met een nieuwe pagina in je 
leven.

21 x 21 x 75 mm
1000
gebonden en genaaid in full colour met leeslint

39,95 Euro 

20 euro
nieuw! 
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love hope faith (2012)

Love, hope, faith: drie belangrijke waarden zijn door COEN! 
vormgegeven in een reflecterend symbool. Draag dit sieraad in een 
tijd van verandering. Een kenmerkend ontwerp met een helder verhaal. 
Toon liefde, hoop en geloof aan jezelf, de ander en aan de rest van de 
wereld.

Standaard wordt een halskoord geleverd maar andere toepassingen 
zijn ook mogelijk. Love, hope, faith bevat naast het sieraad een 
bijsluiter met daarop drie minigedichten van Coen van Ham. Tijdens 
het ontwerpen schreef hij flarden tekst bij de schetsen. Zoals hij tegen 
deze waarden aankijkt. De minigedichten op de bijsluiter zijn daarmee 
een persoonlijk cadeau van de ontwerper. Dit waardevolle sieraad is 
gemaakt in Nederland. 

55 x 40 x 3 mm
niet gelimiteerd
316L chirurgisch roestvrijstaal met halskoord  

79 Euro 

20 euro
nieuw! 
 
 



 
k ‘do ding (1997)

Met K´Do Ding (Pres ´N Thing) is door Coen van Ham de grens 
onderzocht tussen wanneer een object een verpakking is en 
wanneer een (interieur)product. En hoe hiermee de gebruiks- en 
belevingswaarde van verpakkingsmateriaal te verlengen. Zo wordt dit 
product duurzamer door meerwaarde en hergebruik toe te voegen.

De gebruiksmogelijkheden zijn legio. Zo kan K´ Do Ding onder andere 
gebruikt worden als bloempot, champagnekoeler, doos, placemat, 
broodmand, opbergbak, bowlkom, cadeaupapier, vaas, saladeschaal, 
popcornbak of fruitschaal. 

44 x 44cm, als schaal ca. 40 x 10 cm, als bak, vaas of doos ca. 25 x 25 cm 
onbeperkt
print op gelamineerd van gemetalliseerd papier met verchroomde 
drukknopen
 
24,95 Euro per stuk    

2 voor 20 euro 
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delfts blauw   |   brabants bont   |   zeeuws kant   |   silver master   |   black master 

uit
ver

kocht



 

testbeeld (2006)

Het testbeeld is door COEN! herontworpen als verbeelding van de 
Publieke Omroep. Het vertrouwde testbeeld is vertaald naar kleurrijke 
kunstuitingen in het gebouw op wandpanelen en raambekleding. 
Gebaseerd op dit ontwerp is een serie van zestien kleurrijke giclees 
gemaakt, die samen het testbeeld vormen. 

50 x 60cm, beeld 30 x 40cm
50 series van 16 versies
Giclée op 600g photorag papier,        
ingelijst in aluminium lijst

De allerlaatste losse exemplaren zijn nog per stuk verkrijgbaar   
 
295 Euro per versie 

100 euro per versie 
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testbeeld

T1          T2       T3      T4

T5          T6       T7      T8

T9          T10       T11      T12

T13          T14       T15      T16

uit
ver

kocht

uit
ver

kocht

uit
ver

kocht

uit
ver

kocht



 

showpiece (2013)

Showpiece is een sprankelende etagère om jouw mooiste lekkernijen 
op te presenteren. Een sieraad voor je interieur. Spiegelend van 
uitstraling zodat alles wat je erop plaatst in de spotlights staat. 

Coen van Ham: ‘de meeste etagères bestaan uit een aantal ronde 
plateaus boven elkaar met veel schaduwwerking. Ik wilde een 
sprankelend, open en licht ontwerp dat de focus legt op elke lekkernij. 
Door het spiegelende materiaal krijgt ieder gerecht op elk plateau de 
aandacht die het verdient.’ 

210 x 210 x 150 mm, met twaalf ronde plateaus van 40mm
onbeperkt
gepolijst roestvrij staal

59,95 euro

20 euro 
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uit
ver

kocht
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digital flowers (2009)
 
Memoborden zijn vaak saai. Op schilderijen mag je geen memo’s 
plaatsen. Dit magnetische memokunstwerk combineert beide tot een 
kleurrijk object. Digital Flowers is gebaseerd op oude Nederlandse 
bloemstillevens. Het confronteert de toeschouwer met de algemene 
visie op de meerwaarde van kunst. 

Digital Flowers geeft een kleurrijke touch aan uw werkruimte of 
interieur en is verkrijgbaar in vier versies.

81 x 97cm, beeld 71 x 87cm 
unica 
print op reliëfvinyl, bevestigd op metalen Dibondpaneel, ingelijst in zwarte 
hollandse lijst, compleet met 5 zwarte magneten
 
400 Euro per versie  

100 euro per versie 

  

dying dignity       |       shiny sparkle       |       eclectic explosion       |       evelasting love

uit
ver

kocht



 
 
touch (2014-2018)
 
Het menselijk lichaam is voor Coen van Ham een zoektocht naar 
vorm, lijn, leven en ruimte. Een ontdekkingsreis met het lichaam 
als landkaart. Zijn werken op papier zijn krachtig van lijn. Lichamen 
verworden landschap en bijzondere details ontstaan vanuit de directe 
manier van werken. 

Via coen@coen.info kun je alvast werk reserveren zodat je zeker bent 
van jouw favoriete kunstwerk!

50 x 70cm 
unica 
grafiet op papier, ingelijst in aluminium met glas
 
395 Euro per versie 

100 euro per versie
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M6

uit
ver

kocht



 
 
alma (2014-2018)

‘Schilderen is mijn passie. Universele gevoelens, persoonlijke  
emoties en fysieke kenmerken van het menselijk lichaam vormen de 
basis. Die zet ik krachtig, weloverwogen en kleurrijk op doek. 
Zo breng ik innerlijk en uiterlijk zichtbaar in balans.’

Coen van Ham zoekt in zijn werk naar de ziel van het menselijk 
lichaam en reflecteert op persoonlijke emoties, sociale context en 
universele waarden.

• verkocht
• in optie

acryl op canvas 

      % korting 

 

 

materiaal 
alleen nu 



 
 
             

  1                                             2

    
        3

             4

                            
	 	 	 					•5

1 alma dulce | 2017 | 80 x 120 cm | € 2400,--  |  nu € 1920,--
2 alma jugoso | 2017 | 50 x 50 cm | € 1200,-- |  nu € 960,--
3 alma joven 2 | 2014 | 50 x 50 cm | € 1200,-- |  nu € 960,--
4 alma mar | 2014 | 100 x 100 cm | € 2400,-- |  nu € 1920,--
•	5 alma cuerpo 1 | 2015 | 60 x 120 cm | € 2160,-- 



 
 
         

     

   
  6         7                         
  
  
                 
                •8      
       

          9       10

      

6 alma flojamente | 2017 | 80 x 40 cm | € 1440,-- |  nu € 1152,--
7 alma cuerpo 2 | 2015 | 60 x 120 cm | € 2160,-- |  nu € 1728,--
•	8 alma carnoso | 2017 | 120 x 60 cm  |  € 2160,--  
9 alma joven 1 | 2014 | 50 x 50 cm | € 1200,-- |  nu € 960,--
10 alma majestuoso | 2017 | 60 x 30 cm | € 1080,-- |  nu € 864,--



 
 
         

  11   

        12
              •13
               

 

             •14                               
 
  
                                 15

11 alma fuertamente | 2017 | 60 x 120 cm | € 2160,-- |  nu € 1728,--
12 alma naturalmente | 2017 | 100 x 100 cm | € 2400,-- |  nu € 1920,--
•	13 alma explosion | 2016 | 120 x 80 cm | € 2400,-- |  nu € 1920,--
•	14 alma tocar | 2017 | 60 x 60 cm | € 1440,--
15 alma joven 3 | 2014 | 50 x 50 cm | € 1200,-- |  nu € 960,--



 
 
         

     16

         17

            18
      

19

             20         21

16 alma sexo | 2015 | 60 x 30 cm | € 1080,-- |  nu € 864,--
17 alma planta | 2014 | 100 x 100 cm | € 2400,-- |  nu € 1920,--
18 alma cuerpo 3 | 2015 | 60 x 120 cm | € 2160,-- |  nu € 1728,--
19 alma flor |  2015 | 30 x 60 cm | € 1080,-- |  nu € 864,--
20 alma ardor | 2015 | 70 x 70 cm | € 1680,-- |  nu € 1344,--
21 alma fuego  | 2015 | 70 x 70 cm | € 1680,-- |  nu € 1344,--



                •22

23

              24

                •25        24

            26

           27

22 alma viento | 2014 | 70 x 70 cm  € 1680,--
23 alma oculto | 2017 | 100 x 100 cm | € 2400,-- |  nu € 1920,--
24 alma duda | 2016 | 50 x 50 cm | € 1200,-- |  nu € 960,--
•	25 alma tierno | 2015 |  80 x 40 cm | € 1440,-- 
26 alma feto | 2015 | 50 x 50 cm | € 1200,-- |  nu € 960,--
27 alma joven 2 | 2014 | 50 x 50 cm | € 1200,-- |  nu € 960,--



    tweeluik alma de las delicias

               28

                              
  

   29 cielo     29 inferno

         31

           •30             

         32

28 alma desafiante | 2016 | 30 x 60 cm | € 1080,-- |  nu € 864,--
29 alma de las delicias | 2016 | 150 x 50 cm | €  4200,-- |  € 3360,--
•	30 alma verdad | 2016 | 30 x 30 cm | € 720,--
31 alma manos | 2017 | 60 x 60 cm | € 1440,-- |  nu € 1152,--
32 alma doble | 2015 | 70 x 70 cm | €  1680,-- |  nu € 1344,--



			•33                                •34

       
     •	35

   36

              37

•	33 alma aire | 2015 | 70 x 70 cm | € 1680,--  
•	34 alma seductora | 2015 | 80 x 120 cm | € 2400,--  
•	35 alma pecaminiso | 2016 | acryl op canvas | 50 x 150 cm | € 2400,-- |  nu € 1920,--
36 alma fiesta | 2015 | acryl op canvas | 100 x 100 cm | € 2400,-- |  nu € 1920,--
37 alma espontaneo | 2016 | acryl op canvas | 70 x 70 cm |  € 1680,-- |  nu € 1344,--


