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Naar de natuur...

NAAR D E N AT U U R
N ATA S C H A VA N D E N B E R G schilderijen
LOTHAR VIGELANDZOON & HORTENSE DE KOOTER

beelden (brons en natuursteen)
In november 2011 organiseert Galerie De Hollandsche Maagd
de expositie “Naar de natuur” met de olieverfschilderijen van
stillevens en dieren van Natascha van den Berg, bronzen fruit
van Lothar en beelden van paarden in brons en steen van
Hortense de Kooter.
Op zaterdag 5 november heffen wij samen met de Natascha,
Lothar en Hortense het glas op de start van de expositie.
De kunstenaars zijn op deze dag vanaf 16 uur in de galerie
om hun werk en werkwijze toe te lichten. U bent van harte
uitgenodigd om hier op 5 november bij te zijn!
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N A T A S C H A V A N D E N B E R G schildert virtuoos en
fijn in olieverf grote en kleine stillevens en dieren. Natascha
volgde haar opleiding aan de Koninklijke Academie van
Beeldende Kunsten in Den Haag en studeerde in 2006 af als
autonoom kunstenaar. Tijdens haar studie deed zij mee aan een
uitwisseling met de Repin Academie in St. Petersburg
(Rusland). Dit motiveerde haar om de nadruk te leggen op het
realistisch schilderen. Appels en peren waren al regelmatig
onderwerp van haar schilderijen. Voor deze expostie komt
Natascha met nieuwe, grote, kleine en nog fijner uitgewerkte
stillevens en eigenzinnige dierenportretten naar De Hollandsche
Maagd. Er is veel te zien aan haar schilderijen en het is de moeite
waard om ook dichtbij van alle details te komen genieten.
L O T H A R V I G E L A N D Z O O N Wat Lothar motiveert is
sculpturele schoonheid met een eigen, innerlijke kracht, een
schoonheid, waarin inspiratie uit het dagelijks leven een
belangrijke rol speelt. In deze expositie zijn o.m. nieuwe
prachtig gepatineerde bronzen appels en een indrukwekkende
diep rode paprika te zien. Door bijzondere patina's laat hij het
harde material brons, levendig en warm overkomen. Het formaat
en de perfecte uitvoering van de bronzen vruchten trekken de
aandacht, vervreemden en intrigeren.
H O R T E N S E D E K O O T E R Hortense is in Argentan,
Frankrijk opgegroeid "tussen de paarden". Haar opleiding volgde
zij aan de Academie van Beeldende Kunsten in Rotterdam.
Hortense maakte weer verrassende nieuwe beelden van paarden
die nog gedeeltelijk in de ruwe steen verborgen zitten en
bronzen waarbij de structuur van het opbouwen uit schraapsels
en van het gereedschap nog duidelijk te zien zijn. Alles draait
om de beweging van het dier, zijn houding en zijn uitstraling.
Graag tot ziens in deze mooie maand in
Galerie De Hollandsche Maagd of op
5 november met de kunstenaars.
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