FIGURATIEVE EN ABSTRACTE SCHILDERIJEN IN ACRYL
VAN AD VAN REE
Deze expositie is te zien van 23 januari tot 6 maart 2017
Ad van Ree: “Mijn werk is tot 6 maart te bekijken in het aanloophuis. Zowel
op 28 januari als op 4 maart ben ik aanwezig om over mijn werk te vertellen.
Ik heb naast mijn werkzaamheden in het onderwijs altijd getekend en geschilderd.
Samen met nog een aantal anderen medestanders is de Kunstkring Voorne opgericht.
Na aanvankelijk figuratief te hebben gewerkt ben ik steeds abstracter gaan werken. Het
werk van de kunstenaars uit het begin van de twintigste eeuw vind ik buitengewoon
boeiend. Je ziet dat de schilders zoeken naar nieuwe wegen. Iets wat mij ook boeit.
Daarnaast inspireert de kunst van "primitieve" volkeren mij. Juist door de eenvoudige
werkwijze krijgt het vaak een grotere zeggingskracht. Na een reis door Australië ben ik
steeds meer die kant opgegaan. Er zijn dus veel stippen op mijn werk te zien, die
gebruik ik dan natuurlijk op mijn eigen manier. Kleur speelt in mijn werk een grote rol.
Vaak werk ik vanuit een idee dat ik wil uitbeelden. Maar ik begin ook wel zo maar aan
iets zonder te weten wat het gaat worden. Toch ontstaat er dan regelmatig een idee,
maar niet altijd en dan blijft het werk abstract. Soms staat het werk er dan in een
oogwenk op, maar ook kan het een hele zoektocht zijn om het op papier of doek te
krijgen. Op de achtergrond speelt vaak menselijk gedrag een rol. Daarbij gaat het vaak
om gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden, maar het kunnen ook persoonlijke
ervaringen zijn.”
U bent van harte welkom om deze expo gratis te bekijken in het aanloophuis ‘De Groene
Luiken’, Oosthavenkade 8 te Vlaardingen.
De openingstijden zijn:
zaterdag t/m dinsdag 14.00 - 17.00 uur
woensdag t/m vrijdag 11.00 - 13.45 en 14.15 – 17.00 uur.
Met een gratis kopje koffie of thee, met een koekje, wordt op u gerekend.
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