Nieuwsbrief Homan-Hupkens in Prent en Beeld
Nieuwe tentoonstelling: Dirk van Gelder

In onze nieuwe tentoonstelling stellen we nu eens één persoon centraal: Dirk van Gelder (1907 - Den
Haag - 1990). Docent aan de Haagse Academie en biograaf, onderzoeker en collectioneur van het werk
van de Franse lithograaf/etser Rodolphe Bresdin (1822-1885). Alleen voor dit ‘levenswerk’ verdient hij al
ons-aller achting en dankbaarheid.
Even een anekdote om het belang van deze collectie aan te geven: Naar aanleiding van het
uitbrengen van de monografie over Bresdin en de overdracht van zijn collectie aan het Haags
Gemeentemuseum in 1976, werd daar een overzichtstentoonstelling gehouden van het werk van
Bresdin. Om de zaak te complementeren verzocht Dirk van Gelder om een paar tekeningen uit de
Bibliothèque Nationale uit Parijs. Dat werd op hautaine toon geweigerd. “De Bibliothèque Nationale
leende nooit werken uit en daarbij had men het plan binnenkort zelf met een grote Bresdintentoonstelling te komen”. Toen van Gelder daarop vroeg hoe men dacht die tentoonstelling te kunnen
houden zonder de collectie van Van Gelder, werd het even héél stil aan de andere kant van de lijn ... en
vervolgens gingen alle deuren open.
Maar bovenal was van Gelder een geweldige tekenaar, aquarellist, lithograaf, etser en
houtgraveur. Van welke techniek hij zich ook bediende, of hij nu ‘vrij’ werkte of in opdracht, altijd was
de natuur daarbij zijn grote liefde en inspiratiebron.
Met veel plezier tonen we bij Homan-Hupkens in Prent en Beeld een ruime selectie van zijn
werk, aangevuld met een aantal prenten van zijn vriend en collega Willem Minderman (1910-1985) en
Theo Beerendonk (1905-1979).

Ondertussen is Sofie met haar kruiswegstaties voor de Boomkerk in Amsterdam gevorderd tot het
moment waarop Jezus tijdens zijn lijdensweg zijn moeder Maria ontmoet. De reeks van voltooide staties
(5 stuks) zijn nog even te zien in haar atelier en zullen dan binnen afzienbare tijd definitief geplaatst
worden in de Boomkerk. Misschien een extra aanleiding voor uw bezoek?
Reinder heeft in de tussentijd de opdracht van Huize Mirls, met een zicht in
vogelvluchtperspectief op de IJsselmeerkust bij Mirns (Gaasterland) voltooid. Daarnaast zijn al zijn
‘portretten’ van landgoederen gebundeld in een kaartenmapje: ‘Markante Monumenten’.
Natuurlijk zijn er, naast het genoemde, altijd volop beelden en prenten van Sofie en Reinder te zien in
hun ateliers.
Deze tentoonstelling loopt van zondag 20 juni tot en met zondag 3 oktober.
We hopen van harte u te mogen begroeten.
Sofie Hupkens
Reinder Homan
N.B.: Uiteraard houden we de corona-richtlijnen van het RIVM in acht.

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 0613020602
homan.hupkens@hetnet.nl
www.sofiehupkens.nl
www.reinderhoman.com
Mocht u deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen,
stuur ons dan a.u.b. een mail naar bovenstaand adres.

