Nieuwsbrief Homan - Hupkens in Prent en Beeld
De ontwikkeling van de boom in de prentkunst
De boom, waardevol wezen op ons
levenspad. Als geboorteboom geplant
bij ons begin, gebruikt om ons huis,
tafel en bed van te maken en
uiteindelijk om onze overblijfselen in
weg te dragen.
Maar naast al die nuttigheid in de
vorm van planken is die boom zoveel
meer. Voor de één het baken dat je de
weg wijst, voor de ander het symbool
van het steeds weerkerende leven. Of
de vriend in wiens schaduw het
heerlijk rusten of mijmeren is en aan
wie de diepste zielenroerselen verteld
worden.
Ook voor vele kunstenaars is de boom eeuwenlang een dankbaar onderwerp geweest.
Beginnend als aankleding in een landschap of eerder nog hoofdzakelijk religieuze
voorstellingen, waarbij de soort nauwelijks te herkennen is, komt er gaandeweg meer
belangstelling voor de boom zelf. Echte botanisten gaan, al meeldradentellend, op zoek naar
de bepalende soortkenmerken. Daarnaast zijn er wiens belangstelling uitgaat naar het
individu, waarbij je bijna kunt spreken van een portret van één bepaalde boom.
Wees welkom om bij Homan – Hupkens in Prent en Beeld kijken hoe de visie op de boom in
de loop van de tijd verandert aan de hand van het werk van: Pieter Breughel, Roelant
Savery, Jan van de Velde, Gilles Neijts, K.W.Kolbe, Bresdin, Seymour Haden, Max Klinger,
Nieuwenhuis, Dirk van Gelder, Philip Wiesman, Anna Metz en Charles Donker, naast vele
anderen.
Daarnaast natuurlijk ons eigen werk, de bronzen van Sofie en de etsen van Reinder.
De tentoonstelling loopt van zaterdag 7 februari tot en met zondag 3 mei 2015.
We hopen van harte u te mogen begroeten,
Sofie Hupkens en Reinder Homan
Homan - Hupkens in Prent en Beeld
Gaestwei 14, 8574 TM Bakhuizen
Geopend: zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur (graag van te voren even bericht per mail of telefoon)
en op afspraak.
Telefoon: 0514-581312 of 06-13020602
homan.hupkens@hetnet.nl
www.sofiehupkens.nl
www.reinderhoman.com
Mocht u geen nieuwsbrief meer wensen te ontvangen, graag een afmelding naar homan.hupkens@hetnet.nl

