Nieuwsbrief Homan - Hupkens in Prent en Beeld

Nieuwe tentoonstelling:

Jan Mankes
Op het moment dat het Fries Museum in het kader van
de Culturele Hoofdstad de graficus Maurits Cornelis
Escher exposeert, brengt Homan-Hupkens in Prent en
Beeld in het Gaasterlandse Bakhuizen het grafisch werk
van een andere grote Fries: Jan Mankes.
Jan Mankes, die we natuurlijk kennen van zijn bijna
etherische stillevens, mens- en dierportretten en
landschappen, fijnzinnig in vele glacerende lagen
geschilderd met de fijnste marterharen penselen, heeft
daarnaast ook verrassend sterke prenten gemaakt. Het,
in aantal, bescheiden grafisch oeuvre bestaat uit
krachtige zwart-wit houtsneden, tere etsen en een
enkele gravure en litho.
Je komt hier dezelfde thema’s tegen als in zijn
schilderkunst, al ligt de nadruk wat meer op dieren en
portretten, veelal van personen uit zijn omgeving,
vrouw, vader, moeder en zelfportretten.
De grafiek van Mankes is betrekkelijk zeldzaam (in de vakliteratuur spreekt men van oplagen
van 20 tot 50 exemplaren). In 1968 maakte William Kuik van de originele houtblokken en
etsplaten nog een serie heel goede afdrukken, door hem gesigneerd en genummerd, in een
oplage van 20 stuks. Van deze serie heeft Homan-Hupkens in Prent en Beeld uit een oude privécollectie een flink aantal weten te bemachtigen en mag hier, voor een bescheiden prijs, nieuwe
eigenaars voor vinden.
De expositie Jan Mankes loopt van zondag 5 augustus t/m zondag 25 november 2018.
Daarnaast is er natuurlijk werk van onszelf (bronzen beelden Sofie, etsen Reinder) te zien.
Buiten de eigen galerie is ons werk de komende tijd ook te zien in:
Galerie del Campo, Wijster (29 juli - 9 september) met Ger de Rijk en Jan den Uyl.
Open stal, Olderberkoop (28 juli - 26 augustus) Reinder met vele anderen.
‘Verstild’- Tien kunstenaars zien het Fochteloërveen, Centrum voor Prentkunst, Fochteloo (27 mei - 30 sept.)
Amelanderkaap, Ameland (1-30 nov.)
ACEC gebouw, Apeldoorn (15dec. – 13 jan. 1919)

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
Mocht u deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, stuurt u dan een mail naar: homan.hupkens@hetnet.nl

