Nieuwsbrief Homan - Hupkens in Prent en Beeld
Heropening / Nieuwe opzet!
De afgelopen weken zijn we druk aan het timmeren en schuiven geweest om een nieuwe
tentoonstellingsopzet te realiseren. De expositie loopt nu door de twee ateliers heen,
waarbij tentoonstellen en werken als het ware met elkaar verweven zijn. U ziet niet alleen
de eindproducten, maar ook hoe deze tot stand komen. U wordt een blik gegund in de
keuken van etser en beeldhouwer. Daarbij zijn wij uiteraard graag bereid u alles over ons vak
te vertellen.

Tekeningen
19 juli t/m 13 september 2015
Deze zomer besteden we aandacht aan
de tekening, de meeste directe
beeldende uitingsvorm. Geen moeilijke
technische omwegen, alleen een
gedachte, een blad papier en een
potlood, penseel of krijtje.
Dichter bij het wezen van de kunstenaar
kom je niet.
Zie de directe expressiviteit van een
Isaac Israëls of een Jan van de Kooi
naast het voorzichtige fluisteren van
een Jan van der Scheer. Piet Sebens
blijkt als tekenaar meer een
impressionist, van Pieter Pander is er
een indringend portret en Kees Stoop is
vertegenwoordigd met een stel snelle
landschapsnotities. Daarnaast komen
we onder meer S.H. de Roos, Andreas
Schelfhout, Pieter Dupont, Gerard
Haverkamp, Sjoerd Kuperus, Willem
Roelofs tegen. Ook van Reinder zijn er
dit keer tekeningen te zien naast de
gebruikelijke etsen.

Agnolo di Cosimo (Il Brozino) (Florence 1503-1572)

Sofie’s beelden staan deels buiten in de tuin op nieuwe cortenstalen sokkels.

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.
Tot onze spijt zijn we het weekend van zaterdag 25 en zondag 26 juli niet geopend.
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

