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Tilly Wils
Ze noemt zichzelf “een kind van de zon”. De zon die zij ziet als
de bron van alle energie. Zoals Tilly zegt: “De zon maakt zoveel
gelukkiger”.
Zij vindt haar inspiratiebron uit en in de natuur. Kleine vaak
nietige bloemetjes worden door Tilly groots op het doek
neergezet. Door deze uitvergroting ontstaat vervreemding en
aan de hand van het indrukwekkend kleurgebruik - wat nooit
schreeuwend maar soms zelfs ingetogen is - kan men zien hoe
de verhoudingen van haar kleurpalet worden uitgebalanceerd.
Ook de verf die zij gebruikt worden in het atelier door haarzelf
vervaardigd. De composities worden wel van te voren bedacht
maar “a la prima” op het doek aangebracht, er treden dan ook
tijdens het schildersproces altijd veranderingen op. Dan weer
transparant, grof of gelaagd, maar altijd zeer monumentaal of
het nu klein ofwel groot werk betreft. Haar exposities zijn altijd
succesvol.
Ik ben dan ook heel blij om nu haar meest recente werken aan
u te kunnen tonen.
Hanneke Pereboom
Hanneke streeft ernaar de kracht, het ritme en het evenwicht van
de rondingen van het menselijk lichaam in haar beelden weer te
geven. Met haar persoonlijke, krachtige stileringen en de fraaie
volumes die van alle kanten anders zijn, ontstijgen haar beelden
de pure figuratie. Een fysieke strijd vol verwondering.
Zij vereenvoudigt de vorm tot de ware essentie. Met een streelbare
uitstraling. Naast haar indrukwekkende beelden in brons en steen
laat Hanneke op deze expositie haar nieuwste werk in glas zien.
Kunstmoment Gouda 4 en 5 april 2009
Al in het eerste weekend van deze expositie valt het jaarlijkse
Kunstmoment in Gouda. Op 4 en 5 april zijn diverse galeries en
ateliers in Gouda van 11 tot 17 uur geopend voor publiek.
In het atelier achter de galerie laat ik in dit weekend een selectie
van mijn eigen werk zien. Op zondag 5 april is Tilly Wils van
11 tot 17 uur in de galerie om haar werk toe te lichten.
VERNISSAGE: ZONDAG 5 APRIL 2009 VAN 15 TOT 17 UUR
Ik nodig u van harte uit om op zondag 5 april om 15 uur samen
met Tilly Wils en mij deze prachtige expositie
in stijl te openen.
Galerie de Hollandsche Maagd
www.dehollandschemaagd.nl
galerie@dehollandschemaagd.nl
Oosthaven 28, 2801 PD Gouda NL telefoon 0182-511966
open: donderdag en vrijdag 13-17 zaterdag 11-17 u (of op afspraak)

