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Jan Vosters ( Reusel, 1949 )
Een confrontatie met schilderijen van Jan Vosters
levert meer op dan een ontmoeting met de innerlijke belevingswereld van een zoekend kunstenaar.
Raadselachtige ruimtelijke ervaringen (vaak
gecombineerd met mystieke beleving) behoren tot
de mogelijkheden, maar ook de kiem voor introverte
ogenblikken is in zijn werk gelegd.
Fascinatie voor oerbronnen waaruit
levensstromen ontspringen is rode draad in de kunst
van Vosters. Hij balanceert langs de afgronden van de
ziel om geheime energiebronnen zo dicht mogelijk te
naderen.
De beloning schuilt in de ontdekking van
ondoorgrondelijke diepten en ruimtelijke verten:
de onpeilbare spelonken van de ziel en de oneindige
uitgestrektheid van de geest.

Studio
van Dusseldorp

Beste lezer
Na de groepsexpositie WINTERREISE
die door velen met groot enthousiasme werd bezocht, openen wij het
jaar 2011 met een duotentoonstelling
van twee kunstenaars die al geruime
tijd onze belangstelling hebben.
Graag nodigen wij u uit voor de
expositie GEKLEURD GRIJS waar
de schilder Jan Vosters en
de beeldhouwer Jo Gijsen hun werk
tonen.

Jo Gijsen ( Eindhoven, 1943)
De bijzondere kracht van Gijsen
schuilt in zijn vermogen om via vindingrijke
ingrepen en associaties tot
oorspronkelijke beelden en schilderijen te komen.
De basis van zijn kunst wordt gevormd door
ongecompliceerde combinatiedrift en authentieke
visie.
De kunstenaar rangschikt, klieft, bundelt, verbindt,
beschildert, stapelt, combineert en bewerkt.
Dat levert kunst op die even simpel als verrassend is.
Met gevoel voor humor stelt hij vormen samen uit
marmer, graniet, touw, hout, koper, leer en andere
materialen. Zijn beelden zijn understatements.
Ze roepen dat kunst niet gewichtig en ingewikkeld
hoeft te zijn en dat een goede vondst het halve werk
is. Gijsen speelt met vorm en materie.
Kijken, zoeken, ontdekken en verrassen: daar gaat het
om.
Gijsen kiest niet voor het grote gebaar maar voor het
effect van de subtiele wending.

De expositie zal op vrijdagavond
4 februari om 20.30 uur worden
geopend door Drs. Rick Vercauteren,
directeur van Museum van Bommel
van Dam te Venlo.
Deze expositie loopt
van 4 februari t/m 13 maart 2011

Graag brengen wij u het volgende onder uw aandacht:
Van 29 januari tot en met 27 maart is er van George
Meertens werk te zien in de projectruimte van De Pont,
museum voor hedendaagse kunst, in Tilburg.
In zijn zoektocht naar beelden die kunnen verhalen van een
innerlijk ervaren, is Meertens steeds dichter bij het schilderen
zelf gekomen.
De verwijzingen naar de zichtbare werkelijkheid zijn geheel
verdwenen. In plaats daarvan vertellen de schilderijen hun
eigen ontstaansgeschiedenis en openbaren zij hun wezen in
de kleuren en handelingen waaruit zij zijn voortgekomen. De
weg naar het beeld, is zelf tot beeld geworden.
Tegelijkertijd met de tentoonstelling verschijnt een boek
met de titel Sublacus.
Ook zal er werk van hem te zien zijn bij
Studio van Dusseldorp.
Van 20 maart t/m 23 april is er in galerie Studio van Dusseldorp, Tilburg, een duotentoonstelling met recente werken
van
beeldhouwer Niko de Wit en kunstenaar
Caren van Herwaarden.
Op zondag 20 maart 2011 wordt voorafgaand aan de
expositie om 13.00 uur de catalogus ‘BLIJF’ van Caren van
Herwaarden officieel gepresenteerd in het auditorium van
De Pont museum voor hedendaagse kunst te Tilburg.
Diana A.Wind heeft voor deze catalogus de tekst
geschreven.

George Meertens

Caren van Herwaarden

Kunstkoopregeling. Tussen beeldende
kunst en u als consument gaapt vaak een
kloof: de prijs. Met de KunstKoop van de
Mondriaan Stichtingkunt u deze
overbruggen. Ziet u in de galerie een mooi
schilderij, beeld of ander object, dan staat niets u meer in de
weg om het tot uw eigendom te maken.
U betaalt namelijk niet het totaalbedrag ineens, maar sluit
een renteloze lening. Die lost u af in maandelijkse termijnen
gedurende drie jaar tijd. Zo kent schoonheid een betaalbare
prijs.
Aan de Kunstkoop doen zo'n 150 galeries verdeeld door het
hele land mee. De deelnemende galeries zijn door de
Mondriaan Stichting geselecteerd op onder meer professionaliteit en hun tentoonstellingsprogramma.
Ook Studio van Dusseldorp neemt sinds 1 januari 2011 deel
aan de
Kunstkoopregeling.
Bezoek ook onze website www.studiovandusseldorp.nl
om op de hoogte te blijven van de werken die wij van de
verschillende
kunstenaars in stock hebben.
Website
Informatie over exposities, kunstenaars, werk in stock kunt
u ook vinden op www.studiovandusseldorp.nl,
waar u zich kunt inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief.

Niko de Wit

Openingstijden
do t/m zo van 13.00 -17.00
en op afspraak
tel: 013-5420468
mail@studiovandusseldorp.nl
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