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Kunsthal Hof 88

Museum de Fundatie te gast in Kunsthal Hof 88.
U bent van harte uitgenodigd onze 74e tentoonstelling
te bezoeken.
Opening van de tentoonstelling op zondag 16 juni
om 15.00 uur door Alexander Pechtold, kunsthistoricus.
Muziek:
Nienke Langkamp hobo en zang, Arman van Dijk piano.
Voor

Kees Verwey

16 juni t/m 25 augustus 2019

‘Paard’ 1982 90 x 70 cm
grafiek, bewerkt met gouache

Museum de Fundatie te gast
Kees Verwey – Janpeter Muilwijk – Groenewoud/Buij – Reinoud Oudshoorn – Leo Scholte ter Horst

In Galerie en Tuinzaal

Janpeter Muilwijk
‘Man met spiegelbeeld’ 1989 143,5 x 121,5 cm

Groenewoud/Buij
‘Between the Ears’ 1999

Museum de Fundatie (collectie Provincie Overijssel), Zwolle en Heino/Wijhe

Museum de Fundatie (collectie Provincie Overijssel), Zwolle en Heino/Wijhe

Janpeter Muilwijk is in staat om met een heel
eigen beeldtaal een krachtig en paradijselijk
universum te creëren. Zijn werelden zijn
sereen, maagdelijk. De verfijnde schilderijen
en tekeningen zijn iconen die troost bieden
in een losgeslagen wereld. Qua onderwerpen
laat Muilwijk zich inspireren door verhalen
en mythen. Met zijn werk wijst hij ons op
eenvoudig geluk, dat ligt in de omgang met
elkaar en in de manier hoe wij ons verhouden
tot de omgeving.

‘Between the Ears’, een olifantenkop van
kunstenaarsduo Groenewoud/Buij waarbij
twee houten, kurkvormige elementen dienst
doen als oren.
Reinoud Oudshoorn en Leo Scholte ter Horst
zijn vertegenwoordigd met sculpturen uit
de jaren tachtig.
Een apart kabinet van Kunsthal Hof 88 is
gewijd aan Kees Verwey, de beroemde
Haarlemse schilder.
Met 2 schilderijen en 5 werken op papier
een prachtige gelegenheid om kennis te
maken met Verweys kenmerkende,
spontane penseelstreek, waarin figuratie
neigt over te gaan in abstractie.

De tentoonstelling is aangevuld met vier
grootformaat sculpturen uit de collectie van
de Provincie Overijssel. Opvallend is

Jasper van Deutekom
‘Op de boulevard’ 2019 100 x 120 cm

Jasper van Deutekom
Jasper van Deutekom lijkt de afbeelding te
gebruiken als uitgangspunt om de relatie
vast te leggen tussen de mens en zijn
omgeving.
Naar wie of wat wordt er gekeken, waar
wordt op gewacht?
Al schilderend lopen onderwerpen soms
in elkaar over. Hij laat ons zijn wereld zien
en geeft ons als toeschouwer een duw in
een richting die we zelf kunnen bepalen.
www.jaspervandeutekom.nl

Openingstijden: dinsdag t/m zondag van 13.30–17.00 uur. Entree gratis.
Kinderen Kijken Kunst en andere groepen op afspraak: 06 23 11 68 53
en via info@kunsthalhof88.nl.

Dank aan de vele donateurs, Cogas, de gemeente Almelo, Kroon Oil,
Malvern Panalytical, Almelo Promotie en Prins Bernhard Cultuurfonds /
Stadsfonds Almelo. Faciliteiten beschikbaar gesteld door Theater Hof88.

www.kunsthalhof88.nl

Elisabethhof 6 – 7607 ZD Almelo

Vormgeving: Sepp Bader

