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De etalage op het Kerkhof is veranderd. We gaan de komende periode ook werk
van andere kunstenaars laten zien. De eerste is Hannemieke Stamperius en zij laat
wad-abstracties zien. Kleine aquarellen, intens van kleur met een monumentale uitstraling. die je het best van dichtbij kunt komen bekijken. Zelf laat ik een een aantal
sjabloondrukken zien uit de serie Panta Rhei.

“Ik heb veertig jaar om en om in Amsterdam en op Vlieland gewoond,
en zag daar de Waddenzee dagelijks droogvallen, in alle seizoenen,
weersomstandigheden, en tijden van de dag.
Met al die natte en droge plekken, glanzend en dof, met de
weerspiegeling van de lucht in water, met haar vele tinten grijs, zand
en klei waarover de sporen van talloze kleine beestjes, is het Wad zelf
al een abstract, en het is dus geen wonder dat mijn wadabstracten het
begin zijn geworden van mijn abstracte landschappen.
Keer op keer liet ik me door de rijkdom van al die kleuren en vormen
inspireren, en zette ze, eenmaal thuis, in een nieuwe, abstracte
compositie, in de hoop dat ik bij de kijker iets kan oproepen van die
schoonheid en ruimte, eerbied en vreugde.
Mijn wadabstracten kosten tussen de € 100 en € 150, afhankelijk van de
financiële situatie van de koper. Veel kijkplezier!”
Hannemieke Stamperius

info@stamperius.com

www.stamperius.com

In restaurant de Witte Zwaan exposeert Hannemieke (ook bekend als de schrijster Hannes -en
dan is er koffie- Meinkema) nog meer mooie abstracten. Sint Antoniesbreestraat 46 1011 HB.

Tien kunstenaars laten -somsverrassend werk zien.
Op zondag 28 april a.s. om 15.00
u. geef ik in de galerie de Ploegh
(in Amersfoort dus) een lezing
met veel plaatjes over Giovanni
Batista Piranesi en zijn invloed
op de (on)zichtbare architectuur.

(ON)ZICHTBARE STEDEN
In Amersfoort zijn een paar bijzondere tentoonstellingen. In Kunsthal Kade is voor
het eerst in Nederland een overzicht van ‘Maestro van Wittel’ een 17e eeuwse schilder van prachtige italiaanse stadsgezichten. Museum Flehite heeft een aardige tentoonstelling van acht eigentijdse Nederlandse kunstenaars met ‘Stadsbeelden’.
zie: www.kunsthalkade.nl en www.museumflehite.nl tot resp. 5 en 19 mei 2019.
Ook de onvolprezen kunstrenaarsvereniging de Ploegh heeft een tentoonstelling
met het thema de (on)zichtbare steden. Ik doe daar aan mee met acht werken.
Kijk voor meer info en openingstijden op www.deploegh.nl/onzichtbare steden.

