Betrokkenbeelden
van mensin milieu
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In Galerie Kunst
2001, gevestigdin het Dorpshuis,
Snelliuslaan35.is van 8 februari tot , maakt digitale kunst en schildert op
en met 17 maart een expositie te zijn tablet. Met het project 'Streetzien met werken van Herre Me- ViewArt', waarin hij beelden van
thorst en Arthur Meijer.De tentoon- Google Streetview omzet in kunststellingwordt geopendop zondag10 werken, kreeg hij veel bekendheid
februari om 16.00uur. GalerieKunst en exposeerdehij in 2013 tijdens
2001is geopendvan vrijdag tot en de Biennale van Venetië. Door het
met zondag tussen 13.00en 17.00 werk van zijn partner heeft hij lange
uur.
tijd in het buitenland gewoonden
Methorst maakt computer graphics gewerkt, onder meer in Afrika, het
en Meijer keramiek beelden van Midden Oosten en op de Balkan.
huizen. Zij hebben met elkaar ge- Zijn karakteristieke vlotte lijnvoemeen dat ze vaak in het buitenland ring en heldere kleurgebruik kenverblevenen zich daar lieten inspi- merken zijn werk. In de projecten
'Temptation','Eggedl 'De
reren om hun kijk op de mensheid
Verleiin zijn milieu in kunst uit te druk- ding' en'Black Skin' is goedte zien
ken.
dat de mens en zijn omgevingcentraal staan in Herre's werk. Her'De
ilEïHORST
wereld rond geke- re ontving in 2017 de talent AXA
ken op zoeknaar de schoonheidvan Award2017tijdensde Annual Dutch
het leven. Verdwaald in weerbar- Artfair in Amsterdam.
stigheid zoek ik verder...'.Methorst
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nElrERRuim twintig jaar al werkt
Arthur Meijer aan zijn collectie
beelden van huizen. Het begon bij
eenvoudige geabstraheerde Toscaanse huizen. Hierna volgden
beelden geïnspireerd op Spaanse
en Arabischetorenwoningen,waarvoor hij reizen maakte naar Spanje
en Portugal, Marokko, Mali, Jemen
en Turkije. Hij gebruikt terracotta,
ongeglazuurdegebakken klei vanwege de mooie aardkleuren ervan
en de expressieveen doorleefde
'huid'
die hij daarmeekan creëren.
Zijn nieuwewerk bestaatuit staketselsof 3D rasters.Die maakthij van
dun ijzerdraad,met daaropof daarin: keramischeof organischevormen. Deze plastiekengeven uiting
aan zijn betrokkenheidbij de natuur
en het milieu.

