Nieuwsbrief Homan - Hupkens in Prent en Beeld

Nieuwe tentoonstelling:

Willem Witsen en vrienden
grafiek van de Tachtigers
Rond 1880 riep de dichter Willem Kloos dat hij ‘een god in het diepst van zijn gedachten’ was
en dat kunst ‘de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie’ zou zijn. Dit als
reactie op de brave ‘domineespoëzie’ van de 19 de eeuw. Veel dichters, maar ook schilders en
vooral grafici volgden hem op zijn zoektocht naar vernieuwing.
Hierbij speelde dat door de komst van de fotografie de rol van de beeldende kunst sterk was
veranderd. Het vastleggen van de reële werkelijkheid kon nu aan de camera overgelaten
worden. De grafiek, die gedurende de 19 de eeuw veelal verworden was tot een veredelde
reproductiemethode, zocht nieuwe wegen. Om richting te geven aan deze beweging stichtten
in 1885 Willem Witsen, Jan Veth en Antoon Derkinderen de Nederlandsche Etsclub.
Aan deze befaamde vereniging en haar geestverwanten is onze nieuwe tentoonstelling gewijd.
Naast Willem Witsen zult u Marius Bauer, Pieter Dupont, Jan Veth, Gerhard Haverkamp, Theo
van Hoytema, Maurits van der Valk en vele anderen ontmoeten.
Persoonlijke favoriet van Reinder
Willem Witsen is de meester van het
stadsgezicht, waarbij sfeer en toon zijn pallet
bepalen en de aquatint zijn geliefde techniek is.
Niet de voorname voorhuizen, maar de
armoedige, vervallen achterhuizen krijgen zijn
aandacht. Als geen ander weet hij de oude
Hollandse binnensteden in beeld te vangen.

Willem Witsen - ‘Voorstraat IX, Dordrecht’ - ets/aquatint 1900

De expositie Willem Witsen en vrienden loopt van zondag 3 dec. t/m zondag 25 maart 2018.
Daarnaast is er natuurlijk werk van onszelf te zien, al zijn er door tentoonstellingen elders wat
minder beelden van Sofie in huis.
Buiten de eigen galerie is ons werk de komende tijd ook te zien in:
Frayelemaborg, Slochteren (30 sept. - 4 febr. 2018).
Galerie Duine - Rhee, Giethoorn (8 okt. - 31 dec.).
Galerie van Strien - Nieuw Amsterdam (Reinder e.a.) (4 nov. – 26 dec.)

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: iedere eerste zondag van de maand van 12.00 tot 17.00 uur en op afspraak.
Telefoon: 0514-581312 of 06-13020602
homan.hupkens@hetnet.nl

