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MIEKE DIEKMANN
BRONZEN BEELDEN

U I T N O D I G I N G
EXPOSITIE
TON VAN IERSCHOT SCHILDERIJEN
MIEKE DIEKMANN BRONZEN BEELDEN
Van vrijdag 23 mei tot en met zondag 29 juni 2014 wordt in Galerie Kunst
2001 een tentoonstelling gehouden met schilderijen van Ton van Ierschot
en bronzen beelden van Mieke Diekmann.
Beide kunstenaars werken intuïtief zonder vooropgezet plan, waardoor de
expressiviteit in hun werken ten volle tot uiting komt.
De tentoonstelling wordt geopend op zondag 25 mei om 16.00 uur.

Ton van Ierschot, woonachtig en werkend in
Heemstede, wordt enorm geboeid door het creatieve aspect in de beeldende kunst. Hij gaat graag het
experiment aan met nieuwe materialen en stijlvormen, daarbij gestimuleerd door zijn opleiding aan
de Kunstacademie in Haarlem. Het schilderen blijft
echter bij hem voorop staan. Met vorm en kleur wil
hij de ongrijpbare wereld tonen. De meeste van zijn
schilderijen dragen een metafysische inslag: “wat
komt er na de natuur?” Mystiek met een romantische inslag wordt veelal verbeeld in expressieve
schilderijen. Ton is altijd op zoek naar de meest
intense vorm. Meestal ontstaat het beeld “vanzelf”.
Met kleuraccenten versterkt hij soms een bepaalde
vorm, maar bij andere schilderijen nodigen die meer
uit tot dialoog. En toch, daarbij de schilder Jean
Fautrier aanhalend, “kan geen enkele kunstvorm
ontroeren als er niet een deel van de werkelijkheid
in is opgenomen. Hoe nietig dit deeltje ook is, deze
zinspeling, dit onherleidbaar deeltje is als de sleutel
van het werk”, aldus Fautrier.

Mieke Diekmann, woonachtig en werkend in
Loenen, Veluwe, werkt intuïtief zonder vooropgezet
plan: Kunst is emotie. De stijl van haar schilderijen
laat zich omschrijven van symbolisch tot mystiek
geabstraheerd, maar ook abstract werk is haar niet
vreemd. Haar schilderijen vertellen een verhaal en
de toeschouwer mag op ontdekkingstocht. Haar
kleurgebruik is meestal intensief en warm, maar zij
laat zich ook graag verleiden tot een heel ander
kleurenpalet. De cirkel is een veelvuldig terugkomende vorm waar ze zowel in haar schilderijen als
in haar bronzen veel inspiratie uit haalt.
Alleen de bronzen beelden van Mieke worden in
deze expositie getoond. Het zijn sierlijke figuren, die
vaak in een dans gevangen zijn. Ook hier zit meestal een symbolische boodschap in. Geregeld combineert ze het brons met RVS. Ook in haar nieuwe
serie “Spiegelingen” is dat terug te zien. Het “koele”
staal tegen het “warme” brons geeft een spannend
contrast. Zo wordt de beweging in haar beelden
nog meer geaccentueerd.
Mieke heeft haar eigen Galerie en Beeldentuin in
Loenen waar ze buiten haar eigen werk elke acht
weken het werk van drie andere kunstenaars exposeert. In haar atelier geeft ze schildercursussen en
workshops.

DE TENTOONSTELLING WORDT GEOPEND OP ZONDAG 25 MEI
OM 16.00 UUR
Galerie

BEIDE PINKSTERDAGEN (8 EN 9 JUNI)
IS DE TENTOONSTELLING GEOPEND VAN 13.00 - 17.00 UUR
Uw aanwezigheid bij deze opening wordt zeer op prijs gesteld.

Galerie

Postbus 163
1170 AD Badhoevedorp

Galerie Kunst 2001 is gevestigd in het Dorpshuis aan de Snelliuslaan 35 te Badhoevedorp (nabij sporthal),
tel. 020 - 659 66 93. In Badhoevedorp kunt u de borden Zwembad en Dorpshuis volgen.
Bereikbaar per bus: v.a. Amsterdam lijn 145, halte hoek K. Onneslaan/Zeemanlaan en lijn 192,
Sloterdijk/Schiphol, halte Burg. Amersfoordtlaan; v.a. Haarlem lijn 236 richting Schiphol (N.B. niet op zondag),
halte Zeemanlaan.
Bereikbaar per auto: v.a. Utrecht (A2) richting Amsterdam, dan A9 richting Haarlem, afslag Badhoevedorp.
V.a. Amsterdam: via Sloten door het dorp of via ringweg A10, daarna richting Den Haag/Schiphol (A4), dan
A9 richting Haarlem, afslag Badhoevedorp. V.a. Haarlem: A9 richting Amsterdam/Utrecht, afslag Badhoevedorp. Vriend worden?
Tevens bereikbaar vanaf de oude Schipholweg. Gratis parkeren.
Zie website
De galerie is geopend op vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur en buiten openingstijden
www.galeriekunst2001.nl
020-659 66 93.

