Nieuwsbrief Homan - Hupkens in Prent en Beeld
Theo, Saskia en de anderen
van betekende steen, gedreven zilver, gegoten brons en gebeten zink
9 mei t/m 14 juni 2015

In deze nieuwe tentoonstelling staat in het
prentgedeelte de lithografie centraal. Het tekenen
op een vlakke kalksteen met vette inkt of krijt,
waarbij de prent tot stand komt op basis van het
principe dat water en vet elkaar afstoten. Het hart in
dit deel van de tentoonstelling wordt gevormd door
Theo van Hoytema, met onder andere zijn bekende
Angorakonijnen en de zeldzame kalenderbladen uit
1902, 1903 en 1904. Daarnaast zien we: Simon
Moulijn, Jan Voerman, Jan Veth, Dirk van Gelder, Ad
Veldhoen, Minno Banning, Wim Jonkman en vanuit
het buitenland onder meer Daumier, Vernet,
Bonnington en Whistler.

We zijn heel blij u Saskia Zuiderduin als speciale
gast te mogen presenteren. Saskia is edelsmid
en werkt graag in zilver. Weliswaar maakt zij
draagbare sierraden, maar zij benadert deze
veeleer vanuit de vorm en structuur als een
vormgever. Bekijk hier de film over Saskia en
haar werk.

Daarnaast is er natuurlijk ons eigen werk. Bij mooi weer staan
Sofie’s beelden buiten in de tuin, waaronder haar laatste werk,
dat zij maakte voor het Herman Gorterproject.

Reinder heeft zich de afgelopen tijd, op verzoek van een
aantal liefhebbers, bezig gehouden met een verdwenen
kastanjeboom in Edam en met een stel ransuilen.

Ook dit voorjaar gaat de Kunstroute Gaasterland weer van start. Gedurende de maanden
mei tot en met oktober zijn de ateliers van acht Gaasterlandse kunstenaars (buiten de eigen
openingsdagen) elke eerste zondag van de maand collectief geopend in van 12.00 tot 17.00
uur. Geïnteresseerden kunnen dan kennismaken met de kunstenaars en hun werk. Wie
kunst ontdekken en recreëren wil combineren, pakt de fiets en geniet van het bosrijke
Gaasterland. De totale lengte van de kunstroute is ongeveer 25 kilometer. U bent op deze
zondagen ook bij ons van harte welkom.

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

