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Op vrijdagavond  30 maart a.s. wordt om 20.00 uur een nieuwe verkoopexpositie in de kunsthal van het gemeentehuis geopend. De exposanten zijn
Fokko Rijkens  en William van de Velde beiden uit Groningen.

Expositie

www.kunsteboer.nl

www.fokkorijkens.nl

Fokko Rijkens

30 mrt tot 30 mei 2007

William van de Velde

Horen, zien en zwijgen  2006  150 - 100 cm

Draadbeeld - 2003 - 2,30 meter

In het werk van Fokko Rijkens staat de figuratie centraal als een van de belangrijkste pijlers waarop zijn olieverfschilderijen steunen. Daarnaast zijn associatief
opbouwen, het verhalende en het poëtische belangrijke pijlers. Rijkens wil een
aantal aspecten bij elkaar brengen,die in de loop der tijd als onafhankelijke stijl
zijn eigen weg is gegaan. Het licht, de sfeer, het realisme, de fantasie, de lijn, de
kwaststreek en het toeval.
De kunstenaar werkt veelal per jaar aan één centraal thema. Dit kan een activiteit
zijn zoals dans en interieur of een metaforisch thema zoals de bijbel of een gezegde. Het schetsen naar aanleiding van dit thema speelt een grote rol. Rijkens werkt
dan zowel vanuit fictieve als realistische beelden. In alle schilderijen is de ruimte
bedacht en vaak samengesteld uit verschillende beelden uit de werkelijkheid. Dit
gegeven geeft hem alle vrijheid om al dan niet te spelen met licht en ruimte.

William van de Velde noemt zichzelf Kunsteboer. Zijn werk wordt gewaardeerd om zijn aardse oorspronkelijkheid en speelse karakter. Van de Velde
werkt zowel figuratief als abstract. Al sinds zijn jonge jaren is de Kunsteboer
bezig met ijzervorming. De beelden contrasteren qua karakter sterk met het
materiaal waarvan ze gemaakt zijn: staal. Zelfs betondraad wordt gebogen als
was het een dun ijzerdraadje.
Typerend voor de Kunsteboer is het maatwerk in de toegepaste kunst. Zo zijn er
objecten die te gebruiken zijn als lamp, stoel of brievenbus. De toepassing van
de kunst in gebruiksvorm houdt van de Velde zeer bezig: een beeld wat je elke
dag gebruikt, schept een grotere band. En dat is eigenlijk wat de Kunsteboer
wil: KUNST en iedereen bij elkaar brengen.

OPENING
De expositie zal in aanwezigheid van de kunstenaars worden geopend op
30 maart a.s. om 20.00 uur en zal duren tot 30 mei. U bent van harte welkom om
deze opening bij te wonen. De expositie is ook tijdens kantooruren te bezichtigen.

OPENINGSTIJDEN
Kunsthal Slochteren
in het Gemeentehuis Slochteren
Hoofdweg 10a te Slochteren
Maandag  t/m vrijdag van 9.00 uur tot 16.30 uur

