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BEELDENIN BALANS

Nieuwe tentoonstellingbij GalerieKunst2007
- Van vrijdag 26 februari tot
BADHOEVEDORP
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 assemblagesvan Huub
Holthuizen. Beide kunstenaars hanteren een
abstraherende figuratie, waanroor het menselijke lichaam als uitgangspunt dient.
Ter afsluitingvan deze
laatste tentoonstelling en ter onderstreping van een periode
van ongeveer30 jaar
i n d i t i n m i d d e l so u d e
Dorpshuisnodigt het
bestuur van Stichting
Kunst2001 u allen uit
voor een feestelijke
finissageop zondag3
aprilom 16.00uur.
Anke Labrie(Nieuwerkerk a/d lJssel 1948)
vestigdezich na enige
omzwervingenin Amsterdam,waar ze zich
ging verdiepenin filosofie, poèzie en beeldende kunst in het
bijzonder.De eerstejaren na haaropleidingaande RietveldAcademie
nam ze deel aan performances,
waarinze vaak
uit anderedissamenwerktemet kunstenaars
ciolines.Het schilderenstondechterook in die
jaren centraal
en naar werK
werd veelvuldig geëxpos e e r d ,o . a . i n
Galerie Kunst
2001 (1989).
Hoewelzijveel
naaroe natuur
heeftgetekend
en het belang
hiervanonderschrijft, kiest
ze bewustvoor
een geabstraheerde figuratie. Ze maakt
geen gebruik
van voorstudies en/of foto's, omdat ze
vindt dat dit de magievan het schilderenin de
weg staat.Sinds2000 treedt ze ook als dichter
naarbuiten,somsin combinatiemet haarbeeldendwerk.In 2002debuteerdeze met'Aan de
oeversvan de droom" bij Galerie/Uitgeverij
De

Roosvan Tudor,waarin zowel gedichtenals afwerdenopgebeeldingenvan haarschilderijen
nomen.Ze draagtregelmatigvoor op literaire
oodia.
Haarwerk wordt zowelin solo-als in groepsexpositiesgeëxposeerd
en regelmatigopgenomen
in gemeente-, bedrijfs- en particuliere
collectiesin binnen-en buitenland.
De Amsterdamse beeldhouwer
(Hilversum
HuubHolthuizen
l-949)
maaktbronzenplastieken
waarbij het menselijk lichaem
als uitgangspuntdient.
Hij varieertin de vorm
van torso's eindeloos
oo het thema van het
contraposto dat sinds
de klassieke stijl van
Pericles het gebeeldhouwde lichaam door
een gracieuzedraaiing
tot bezieling brengt.
Met een zorgvuldige
gewichtsverdelingweet
hij een asymmetrische
harmonie te bereiken
die zijnoorsprongvindt
in het klassiekeideaal
van menselijkeschoonh e i d .M a a r e r i s m e e r
aan de hand. Holthuizen stileert zijn figuren
tot aan de rand van het
herkenbare.Met
een geraffineerlijnvoering
de
en met contrasten tussen vlak
en rond weet
hij een grote
spannrngop te
roepen.Zijn assemblages zijn
gemaakt
van
verschillendemetaalsoorten soms gecombineerd
met steen,glasen leer.Eenstrakkelijnvoeringbehoorttot een van de kenmerken. Het is niet alleende delicatebalans
die indruk maakt bij zijn beeldenen assemblages,
maar vooralde innerlijkesamenhangtussende lineaireen picturale
kwaliteitvan zijnwerk.
Huub Holthuizenvolgdeonder meer de opleiding BeeldendeVormingaan de RietveldAcademie te Amsterdamen was jarenlangdocent
BeeldendeVorming.Hij neemt vaak deel aan
zowelsolo- alsgroepstentoonstellingen.

