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I HerreMethorstenArthurMeijerexposeren
in GalerieKunst2001.

en
Computer-graphics
keramiekenhuizen
'Je
EaDHoEvEDoRP hebt geenrommel, en je hoeft familie en vrienden
niet lastigte vallenmetje werk.'Dat
antwoorddekunstenaarHerre Methorst met een knipoog toen werd
gevraagdof hij het'gewone'schilderen niet miste.
Hij kan zich in computer graphics
heel erg goed uiten, veel beter dan
met de traditionele schilderkwastof
met andere kunstvormen waarmee
hij bezig is geweestzoals zeefdruk'Ik
ken.
kan hiermee het resultaat
krijgen dat ik wil'. Hij exposeert
zijn werk in GalerieKunst 2001in
het Dorpshuis,samen met Arthur
Meijer die in zijn werk de mens
in zijn milieu centraal stelt, maar
'commentaar'geeft
op de
tevens
kwetsbaarheid van het milieu. Hij
maakt zich er grote zorg,enom en
verwerkt die zorg in zijn werk: keramieken gebouwenen objecten van
draadstaal.

Zondagmiddagwerd de tentoonstelling van beide kunstenaarsonder grote belangstellinggeopend.
De tentoonstellingduurt tot en met
17 maart en is geopendop vrijdag,
zaterdagen zondag van 13.00tot
1700uur.

werk in één expositie.
De opvallgnde keramieken huizen en torens van Meijer trekken
in eersteinstantie de meesteaandacht naar zich toe, maar de objecten van draadstaal waarin de
kwetsbaarheidvan de natuur wordt
'verwoord'
ontroeren. Een verlaCOXDIïlOÍlHUmAltEDe redenvoor ten merelnest,geplaatstin een obhet bijeenbrengen van deze kun- ject van draadstaal,met minuscule
stenaarsvoor deze expositie,was blauwe stukjes eierschaalherinnevoor de tentoonstellingscommissieren aan het kwetsbare jonge leven
van GalerieKunst 2001in eerstein- dat daarin is ontstaan.Methorstlaat
stantie het architectonischeaspect op de computer de digitale wereldin hun werk. Maar bij nader inzien bol draaien, zoomt met streetview
bleek dat niet de architectuurmaar in op een willekeurig gekozenplek,
de'conditionhumaine'vooropstaat. kijkt'om zich heen' en stopt als hij
Arthur Meijer prees de prachtige iets ziet dat hem treft. maar hij komt
wijze waarop zijn werk in Galerie altijd uit bij een beeld met mensen.
Kunst 2001wordt tentoongesteld
en Dat beeld van streetview werkt hij
beidekunstenaarswaren ook inge- verder uit op een andere computer
nomen met de combinatievan hun in verschillendekunstprojecten.

