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BEELDEN IN BALANS
Roos van Tudor, waarin zowel gedichten als af-
beeldingen van haar schi lderi jen werden opge-
nomen. Ze draagt regelmatig voor op l i teraire
oodia.

Nieuwe tentoonstelling bij Galerie Kunst 2007
BADHOEVEDORP - Van vrijdag 26 februari tot
en met zondag 3 april 2016 wordt in Galerie
Kunst 2(Xl1 de tentoonstelling 'Beelden in
Balans" gehouden met schilderiien van Anke
Labrie en beelden en assemblages van Huub
Holthuizen. Beide kunstenaars hanteren een
abstraherende figuratie, waanroor het mense-
lijke lichaam als uitgangspunt dient.

col lect ies in binnen- en buitenland.
Ter afsluiting van deze
laatste tentoonstel-
l ing en ter onderstre-
ping van een periode
van ongeveer 30 jaar
in  d i t  inmidde ls  oude
Dorpshuis nodigt het
bestuur van Stichting
Kunst 2001 u al len uit
voor een feestelijke
f inissage op zondag 3
apri l  om 16.00 uur.

Anke Labrie (Nieuwer-
kerk a/d lJssel 1948)
vestigde zich na enige
omzwervingen in Am-
sterdam, waar ze zich
ging verdiepen in f i lo-
sofie, poèzie en beel-
dende kunst in het
bijzonder. De eerste ja-

ren na haar opleiding aan de Rietveld Academie
nam ze deel aan performances, waarin ze vaak
samenwerkte met kunstenaars uit  andere dis-
ciol ines. Het schi lderen stond echter ook in die
jaren centraal
en naar werK
werd veelvul-
dig geëxpo-
seerd ,  o .a .  in
Galerie Kunst
2001 (1989).
Hoewel zi j  veel
naar oe natuur
heeft getekend
en het belang
hiervan onder-
schrijft, kiest
ze bewust voor
een geabstra-
heerde f igura-
t ie. Ze maakt
geen gebruik
van voorstu-
dies en/of fo-
to's, omdat ze

Haar werk wordt zowel in solo- als in groepsex-
posities geëxposeerd en regelmatig opgenomen
in gemeente-, bedrijfs- en particuliere

De Amsterdamse beeldhouwer
Huub Holthuizen ( Hi lversum l-949)
maakt bronzen plast ieken waar-
bi j  het menseli jk l ichaem
als uitgangspunt dient.
Hi j  varieert in de vorm
van torso's eindeloos
oo het thema van het
contraposto dat sinds
de klassieke stijl van
Pericles het gebeeld-
houwde l ichaam door
een gracieuze draai ing
tot beziel ing brengt.
Met een zorgvuldige
gewichtsverdeling weet
hi j  een asymmetrische
harmonie te bereiken
die zi jn oorsprong vindt
in het klassieke ideaal
van menseli jke schoon-
he id .  Maar  e r  i s  meer
aan de hand. Holthui-
zen stileert zijn figuren
tot aan de rand van het

herkenbare. Met
een geraffineer-
de l i jnvoering
en met contras-
ten tussen vlak
en rond weet
hij een grote
spannrng op te
roepen. Zi jn as-
semblages zijn
gemaa kt va n
verschi l lende me-

vindt dat dit  de magie van het schi lderen in de
weg staat. Sinds 2000 treedt ze ook als dichter
naar buiten, soms in combinatie met haar beel-
dend werk. In 2002 debuteerde ze met'Aan de
oevers van de droom" bij Galerie/Uitgeverij De

taalsoorten soms gecombineerd
met steen, glas en leer. Een strakke l i jn-
voering behoort tot een van de kenmer-
ken. Het is niet al leen de del icate balans
die indruk maakt bi j  zi jn beelden en as-
semblages, maar vooral de innerl i jke sa-
menhang tussen de l ineaire en picturale
kwali teit  van zi jn werk.

Huub Holthuizen volgde onder meer de oplei-
ding Beeldende Vorming aan de Rietveld Aca-
demie te Amsterdam en was jarenlang docent
Beeldende Vorming. Hi j  neemt vaak deel aan
zowel solo- als groepstentoonstellingen.


