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A N I TA G A A S B E E K
& SERVI ORBONS
Vorig jaar leerde ik Servi Orbons en zijn expressieve werk
kennen. Zijn bewogen en vaak theatrale beelden van mannen
en vrouwen in steen, brons en keramiek spraken mij bijzonder aan en daagden mij uit om een expositie samen te
stellen met het werk van Servi gecombineerd met nieuwe
dansschetsen en schilderijen van mijn hand.
ANITA GAASBEEK: “ Het is alsof de beweging op papier
doorgaat...” een opmerking die danser Andreas Jüstrich maakte
over mijn dansschetsen in zijn toespraak bij de opening van mijn
expositie in de Goudse Schouwburg. Dat is wat mij al jaren boeit,
de uitdaging de essentie van de bewegingen van dansers te vangen en vast te leggen zonder dat het beeld verstart. Afgelopen
maanden heb ik weer nieuwe schetsen gemaakt bij Scapino Ballet
in Rotterdam. Ook werkte ik met Maaike, een jonge danseres die
voor mij in de studio improviseerde. In mijn atelier werkte ik dit
uit in schilderijen op linnen en in gemengde technieken op
papier. Tijdens de expositie kunt u ook een kijkje nemen in mijn
atelier dat aan de binnenplaats achter de galerie ligt en is er een
film te zien van een van mijn schetssessies bij een repetitie van
Scapino Ballet.

A N I TA G A A S B E E K
DANSSCHETSEN
& SCHILDERIJEN

Geboren in Zuid Limburg is Servi als biologiestudent in 1980 in Utrecht komen wonen. Ook toen was de
keuze tussen een kunstopleiding en een serieus vak een dilemma.
Na zijn studie trok het creatieve sterk en werkte hij, naast een
baan, jaren als toneelontwerper. De laatste 15 jaar legt hij zich
toe op beeldhouwen. Na een beginperiode waarin hij (o.m. bij
Erica van Seeters) vooral in steen werkte, is hij de laatste jaren
meer gaan boetseren en werkt daarbij in terracotta en brons. Het
plastische karakter en de vrijheid van het materiaal bieden hem
de mogelijkheid om het wezen van mensen te vangen. Het verbindende thema in zijn werk is de mens met zijn emoties. De laatste
tijd werkt Servi veel samen met de Utrechtse kunstenaar Rob van
Bergen. Deze samenwerking geeft Servi’s werk kracht en expressie.

SERVI ORBONS

Mede namens Servi Orbons nodig u ik u hierbij van
harte uit voor de opening van onze gezamenlijke
expositie op zondag 6 maart om 16 uur.
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Graag tot ziens in
Galerie de Hollandsche Maagd
www.dehollandschemaagd.nl galerie@dehollandschemaagd.nl
Oosthaven 28, 2801 PD Gouda NL telefoon 06 15 38 60 63
OPEN: do/vr 13-17, za 11-17 uur zo 14-17 uur (en op afspraak)

