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Galeries
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01 - 10

Fotoroute Den Helder

De nalatenschap van Simon Moulijn

Galerie Windkracht 13 organiseert voor de vijfde keer de
Fotoroute Den Helder. Op tien locaties worden niet alleen
foto’s getoond, maar ook toepassingen van fotografie in de
kunst. Zo’n vijftig kunstenaars nemen deel. In de galerie zelf is
onder andere werk van Guda Koster te zien, dat een synthese
is van mode, beeldhouwkunst, fotografie en performance.
Koster gebruikt het menselijk lichaam als ‘een sokkel, een
vehikel om vorm, kleur en betekenis te dragen’. Surreële
afbeeldingen zijn het, absurd en humoristisch, met een maatschappijkritische boodschap.

Mede ter viering van zijn 25-jarig bestaan organiseert Hein A.M.
Klaver Kunsthandel een verkooptentoonstelling met werk uit de
nalatenschap van schilder, tekenaar en graficus Simon Moulijn
(1866-1948). Na zijn opleiding woonde en werkte Moulijn op een
tiental plaatsen in Nederland. Hij was enige jaren docent lithografie en publiceerde ook op dat vakgebied. Zijn schilderijen en
werken op papier -beïnvloed door onder anderen Vincent van
Gogh en Charley Toorop- tonen de esthetische schoonheid van
de natuur, vaak in een sfeer van dromerige rust.

Galerie Windkracht 13
Weststraat 107, 1781 BZ Den Helder
www.windkracht13.nl
Donderdag t/m zondag van 13.00-17.00 uur.

Van nu

tot en met

09 - 10

15 - 10

74

15 - 10

Vrijdag t/m zondag van 12.00-18.00 uur (zondag 1 oktober van
15.00-18.00 uur).

De Rietveld van nu

Eigentijds klassiek

Het eeuwfeest van De Stijl wordt op allerlei fronten gevierd
dit jaar. Kazerne Gallery doet daar nog een schepje bovenop. Als Rietveld nu leefde, wat zou hij dan maken? Dat is
de centrale vraag bij de expositie New Icons, Rietveld Now:
hedendaags werk dat aansluit bij de avant-gardebeweging
van toen. De zoektocht naar een universele beeldende taal
die recht doet aan de nieuwe tijd is nog steeds actueel.
Welke ontwerpers hebben de potentie om tot nieuwe iconen
uit te groeien?

Paul van Ernich (1960) is een eigentijdse schilder met een
klassiek-ambachtelijke manier van werken. Een Hollandse
meester van nu, die succes had met zijn portret van Ilse de
Lange in het televisieprogramma Sterren op het Doek in 2012,
maar ook veel lof oogstte op exposities in de Verenigde Staten,
China en Frankrijk. Van Ernich past de oude technieken (inclusief clair-obscur) toe op eigentijdse thema’s, soms spectaculair
groots, dan weer klein en verstild. De Stevenskerk biedt een
overzicht: portretten, stillevens en thematische figuurstukken.

21 - 10
tot en met

29 - 10

Stevenskerk (Zuiderkapel)
Sint Stevenskerkhof 62, 6511 VZ Nijmegen
www.stevenskerk.nl
Maandag t/m zaterdag van 10.30-17.00 uur, zondag van 12.0017.00 uur. Opening 20 oktober om 20.00 uur.

Dagelijks vanaf 12.00 uur.

tot en met

tot en met

Hein A.M. Klaver Kunsthandel
August Janssenweg 7, 3742 RX Baarn
www.heinklaver.nl

Kazerne Gallery
Paradijslaan 2-8, 5611 KN Eindhoven
www.kazerne.com

23 - 09

01 - 10

Robert Steng

Realistische TOP

De Duitse kunstenaar Robert Steng (1972) woont en werkt in
Stuttgart. Aanvankelijk opgeleid als meubelmaker debuteerde
hij in 2000 als kunstenaar. Uit oude kisten, laadjes en meubelstukken creëert hij minimalistische houten muurobjecten. Met
zijn geraffineerde techniek zaagt en plakt hij net zo lang totdat
alleen de essentie overblijft. De toeschouwer wordt steeds op
het verkeerde been gezet. Wat een driedimensionaal object
lijkt, is in werkelijkheid een tweedimensionale constructie.
Stengs bas-reliëfs verbinden als het ware de klassieke trompel’oeiltechniek met de hedendaagse kunst.

In deze expositie over hedendaags realisme komen werken
bijeen van een aantal van Nederlands beste kunstenaars. De
diversiteit is groot: landschapsschilderijen waarin fantasie
en herkenbaarheid samenvloeien of het licht op meesterlijke
wijze gevangen is, stillevens met prikkelend kleurgebruik of
sublieme detaillering in de materialen, magisch-realistische
tekeningen in pastel en kleurpotlood… Ook sculpturen ontbreken niet. Deelnemers zijn onder anderen Debora Makkus, Hans
Deuss, Jan Nederlof, Lion Arie Feijen, Marlies Heere, Marc van
Crombrugge, Brita Seifert en Frans van Straaten.

Absolute Art Gallery
Kustlaan 285, 8300 Knokke
www.absoluteartgallery.com

Galerie Pictura
Aijenseweg 16b, 5854 PT Aijen
www.galeriepictura.nl

Donderdag t/m maandag van 11.00-18.30 uur.

Dinsdag t/m zaterdag van 14.00-17.00 uur.
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