EXPOSITIE van INA DE GROOT
tekeningen en aquarelen Noord-Hollandse landschappen en
abstracten
Deze expositie was te zien van 16 apr. t/m 28 mei 2012

Het werk van Ina bestaat zowel uit pentekeningen, landschappen- en abstracte
olieverfschilderijen.
Ina werd geboren in 1951 te Grootebroek in Noord-Holland. In haar jeugd tekende zij graag
en veel en sloot zich aan bij het Tekengenootschap “Debutade” in Hoorn. Daar werd zij door
de toenmalige begeleider gestimuleerd om de opleiding LO Tekenen te gaan volgen. Daarna
heeft zij de opleiding MO Tekenen aan de Amsterdamse Academie voor Beeldende Vorming te
Amsterdam gevolgd.
Na haar opleiding legde zij zich aanvankelijk toe op de juiste weergave van diverse
onderwerpen zoals bloemen, schoenen, stadsgezichten enz. in diverse technieken. In een
later stadium ging haar voorkeur uit naar het werken in de buitenlucht. Haar auto werd haar
rijdende atelier en ze zocht West-Friesland af naar schilderachtige rustige plekjes. Toen
ontdekte zij het dijklandschap langs het IJsselmeer. Een dijk moet sterk zijn. Hij moet
bestand zijn tegen stormen en een enorme waterkracht kunnen weerstaan. Dit gegeven trekt
haar aan en probeert ze in verf te vertalen op het doek. Door een rake toets, beperking in
kleur, weglating van details en een stevige vorm probeert zij de juiste sfeer te treffen.
Omdat het landschap in een rap temp verandert legt Ina zich de laatste jaren toe op het
vastleggen van oude boerenplaatsen die her en der nog te vinden zijn. De vergane glorie,
weerspiegeld door de vormen van oude landbouwmachines, kapbergen, hekken en hokken
etc. alles door zonlicht overgoten, plaatst ze in een ritmisch geheel van lichte en donkere
partijen. Zo probeert zij de schoonheid van het verval vast te leggen. Van een voormalige
boerenplaats in Wijdenes heeft ze ongeveer 40 werkstukken vervaardigd. Na jarenlang met
pen en inkt gewerkt te hebben, worden de locaties nu geschilderd in kleurige vlakken in
olieverf op het doek. Vele plekken uit de regio: dijken, slootjes, waterkanten met rietpartijen,
en oude boerenplaatsen zijn door haar in de loop van de jaren weergegeven.
In de afgelopen jaren is zij begeleidster geweest van diverse tekenclubs en momenteel is zij
werkzaam als docente tekenen/schilderen bij de Stichting de “Blauwe Schuit” voor
Kunsteducatie in Hoorn, naast een parttime baan in het Zuiderzeemuseum.
Deze expositie laten naast de landschappen ook enkele abstracte composities zien.
U kunt deze expositie gratis bezoeken tijdens de openingstijden van het Aanloophuis.
Het Aanloophuis is in elk geval iedere middag van 14.00 tot 17.00 uur open.
U bent van harte welkom en een gastvrouw of heer biedt u gratis een kopje koffie of thee
aan.
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