Hetty Huisman
sculpturen van zink

5 februari (opening) - 16 maart 2017

Keyhole x 110 x 20 cm, zink
Balance II 115 x 110 x 20 cm, zink

Hetty Huisman, (1959) is ruim 20 jaar beeldend kunstenaar, heeft

ateliers gehad in Luxemburg, Zürich, New York en werkt momenteel
in Frankrijk en Nederland. Na veel sculpturen te hebben gemaakt van
keramiek, brons, polyurethaan en hout presenteert Hetty nu een serie
zinken beelden in Galerie Patries van Dorst. Het “nieuwe” materiaal zink
is gekozen omdat ze nu zonder tussenkomst van derden in een monumentaal formaat te werk kan gaan. Na haar eerste serie zinken abstracte
vogels is Huisman met deze werken meer op zoek naar sereniteit. De
beelden zijn intrigerende vormen die vaak iets oneindigs hebben maar ook
symbool kunnen staan voor de verbinding tussen mensen. Het materiaal
zink heeft een neutrale grijze kleur die opvalt maar ook ruimte laat voor
de natuur eromheen. De kleur blijft na jaren (ook buiten) onveranderd.

Mede namens Hetty nodigen wij u van harte uit om bij de
opening van haar expositie aanwezig te zijn op:

Jeroen Buitenman

zondag 5 februari 14:00 - 18:00 u.
Mocht u verhinderd zijn op deze datum dan bent u natuurlijk ook op een
ander tijdstip welkom. De expositie is in de galerie te zien tot 16 maart.
voorzijde: Cirkel 80 x80 x15 cm cm, zink

Hawkeye 60 x 60 x 25 cm, zink
rechts: Jeroen Buitenman, Red Hibiscus Dress II (detail), acryl op doek100 x 100 cm
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schilderijen

5 februari (opening) - 16 maart 2017

Jeroen Buitenman, (1973) sedert jaren woonachtige op het “bloemen-eiland” Madeira, besloot

in 1997 zich vol op de olieverf techniek te storten en een eigen stijl te ontwikkelen. Vele exposities in
binnen en buitenland volgden. Tot op de dag van vandaag, met behulp van het prachtige licht van het
eiland Madeira heeft Jeroen zich vooral gespecialiseerd in het gebruik van kleuren en met name de
reactie van de kleuren ten opzichte van elkaar. Geïnspireerd door oude meesters en het werken voor
een groot parfumhuis vormden zijn autodidacte opleiding en zijn thema´s rond vrouwelijke schoonheden. Een overzicht van werken van de afgelopen tien jaar, de lege jurken en de altijd voortdurende bloemen pracht van Madeira komen samen in de nieuwe werken van zijn Flower Dresses.

Mede namens Jeroen nodigen wij u van harte uit om aanwezig te zijn bij de opening van
zijn expositie, “Flower Dresses“ op

zondag 5 februari 14:00 - 18:00 u.
Mocht u verhinderd zijn op deze datum dan bent u natuurlijk ook op een ander tijdstip welkom.
De expositie is in de galerie te zien tot 16 maart.

links: Datura dresses II, acryl op doek, 180 x 165 cm boven: Red Ballet, acryl op doek 90 x 30 cm rechts: Angel, acryl op doek 200 x 150 cm
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