Voorjaarstentoonstelling 2017

Graag nodigen wij u uit voor de dubbeltentoonstelling ‘VERBORGEN VERLEDEN...VERBORGEN
VERLANGEN’, met werk van Franca Brunet de
Rochebrune - Van Lier en Merel Jansen. De opening is op 25 maart tussen 14.00 en 16.00 uur.

De landschappen en abstracte werken van
Franca van Lier en de portretten van Merel
Jansen zweven los in de ruimte. De bezoeker
betreedt een dromerige, mysterieuze wereld
waar de imposante doeken letterlijk aan de
voor- en achterzijde kunnen worden bewonderd. Naast beeld en vakmanschap wordt zo
ook het maakproces nadrukkelijk getoond,
waarbij de achterzijde vaak een abstracte
schoonheid in zichzelf bezit. Door de ruimtelijke opstelling gaan de werken van beide kunstenaars een meervoudige dialoog met elkaar
aan, en krijgt deze wisselwerking het karakter
van een gezamenlijke installatie.

VERBORGEN
VERLEDEN...
VERBORGEN
VERLANGEN.

De werken van Merel Jansen (1990) zijn niet
binnen het kader van de traditionele schilderkunst te plaatsen. Textiel- en schildertechnieken houden elkaar subtiel in evenwicht in
de schijnbaar intuïtieve maar bij nader inzien
uiterst trefzekere en intrigerende portretten. Daarbij hanteert Jansen het principe van
reductie om het beeld juist rijker en sterker te
maken. De doeken van Franca van Lier (1925
– 2016) worden daarentegen eerder getypeerd door een grote rijkdom aan materiaal,
kleur en vorm. Het werk is zowel abstract als
figuratief. In deze laatste werken is meestal
haar geliefde Bronckhorst en omgeving het
onderwerp. Haar werk is typerend voor de
jaren ‘60 en ‘70 van de vorige eeuw, maar is
zo sterk dat het elk stigma inmiddels overstijgt. Omdat Van Lier zeer bescheiden was
over haar eigen werk is het nooit eerder geëxposeerd. Het verheugt Het Kunstgemaal dit nu
alsnog te kunnen doen, in de vorm van deze
dubbeltentoonstelling.

“Als mijn agenda het enigszins toelaat, pak ik
mijn rugzak in en ga ik erop uit. Meestal reis ik
door Europa. Met een schetsboek, een overvolle etui en een kleine camera dwaal ik door
het landschap tot de schemer valt. Het geeft
me de controle over mijn gedachten terug; het
maakt me rustig en tegelijkertijd zo vrij en blij
als een kind. Dit geweldige gevoel, waar we
stiekem allemaal naar verlangen, probeer ik
door te geven in mijn tekeningen, schilderijen
en sculpturen. Allen zijn ze met elkaar verbonden en ontstaan met dezelfde afwisseling van
razende gedachten, rust en speelsheid”. Het
Kunstgemaal toont op de wisselwand werken
die Ilona Rijkeboer heeft gemaakt na een reis
langs de kust van Noord-Ierland. Gebaseerd
op daar gemaakte schetsen, foto’s en herinneringen is het landschap opnieuw vormgegeven, waarbij het gevoel met het landschap
altijd centraal staat.

ILONA
RIJKEBOER

In de winkel nieuwe producten: sieraden van
Ela Bauer, landschapsfotografie van Anabel
Jeuring, DIY T-shirts van Universe-on-a-Tshirt en ‘Birdies’ van Leendertmeetsingrid.

De exposities zijn te zien van 25 maart t/m 28 mei 2017.

NON-PROFIT / ANBI-STATUS
Stichting Het Kunstgemaal is een non-profit organisatie en iedere donatie is dan ook van harte welkom.
Door de officiële ANBI-status zijn donaties tot 80%
aftrekbaar van de belasting! Voor meer informatie,
de agenda en het jaarprogramma: zie onze website.

OPENINGSTIJDEN
oktober t/m april: do t/m zo, 11.00 - 17.00
mei en juni: wo t/m zo, 11.00 - 17.00
juli en augustus: ma t/m zo, 11.00 - 17.00
september: wo t/m zo, 11.00 - 17.00
Verder op alle officiele feestdagen en op aanvraag.
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