Nieuwsbrief Homan - Hupkens in Prent en Beeld

Nieuwe tentoonstelling: De Lithografie
Verhalen van vingervlugge verbeelders met vette inkt, vochtige
sponzen en vlakke stenen
Deze keer zetten we de litho in het zonnetje. De
wonderbaarlijke techniek waarbij water en vet elkaar
afstoten. Op een volkomen vlakke kalksteen wordt
met vet krijt of vette inkt getekend, vervolgens wordt
de steen vochtig gemaakt, waarbij op de betekende
delen het water wordt afgestoten. Wanneer nu de
steen wordt ingerold met een inkt op oliebasis, geeft
de rol uitsluitend aan de betekende delen zijn inkt af.
Na het drukken vinden we op het papier de
oorspronkelijke tekening, spiegelbeeldig zoals bij alle
grafiek, terug. Aangezien je op de lithosteen bijna net
zo vrij kunt tekenen als op een vel papier, staat deze
techniek (in principe, want je kunt er ook hele
complexe toeren mee uithalen) misschien wel het
dichtst bij de spontane tekening.
Dirk van Gelder – Achtertuin Veere

In de tentoonstelling vindt u natuurlijk de klassiekers van de lithografie als: Honoré Daumier,
Théoplile Steinlen, Simon Moulijn, Theo van Hoytema, Aart van Dobbenburgh en Jan
Voerman, maar ook een mooie James A. McNeill Whistler en een prachtig portret van John
Copley. Naast onder andere de wonderbaarlijke wereld van J.M. Prange, de zuivere
steentekeningen van Dirk van Gelder en Gijs Voskuyl zijn er de kleurlitho’s van Fred Koot,
Lidwien Chorus en Minno Banning.
Daarnaast is natuurlijk ons eigen werk te zien, de bronzen van Sofie en de etsen van Reinder.
Deze tentoonstelling loopt van zondag 2 oktober tot en met zaterdag 31 december 2016.
Buiten de eigen galerie is Reinders werk de komende tijd ook te zien in:
In de ban van Hercules Segers – Rembrandthuis, Amsterdam - 7 oktober t/m 8 januari 2017.
Reinder Homan, natuurlijk dichter, dromer, ambachtsman - Koornmarktspoort, Kampen - 10
oktober t/m 24 december 2016.
We hopen van harte u te mogen begroeten.
Sofie Hupkens en Reinder Homan
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