Orso d’Oro
presenteert

Trudy Dijkstra
en
Ineke van Loenen
SCHILDERIJEN EN BEELDEN
14 januari (opening om 16.00 uur) t/m 18 februari
Openingstijden: ’s zondags van 12.00 tot 17.00 uur

Trudy:
In de schilderijen van Trudy Dijkstra zijn dieren nooit ver weg en staat de weergave ervan centraal. Schilderen loopt als een rode draad door haar leven
heen. Begonnen met acrylverf maar in 2010 is olieverf ontdekt en sindsdien
niet meer losgelaten. Met eindeloos geduld en grote precisie ontstaan afbeeldingen die het realisme heel dicht benaderen. Als fijnschilder ervaart zij
dat techniek en stijl steeds aan ontwikkeling en verandering onderhevig zijn.
Uitproberen en onderzoeken houdt scherp, en daagt haar uit om steeds
voorbij een nieuwe grens te gaan. Met verf en penseel “spreekt” zij daarom
haar eigen taal. Voor Trudy de taal van het hart waarbij het schilderij de spiegel vormt.

Ineke:
Vormgeving en kleur lopen als een rode draad door mijn leven. Gedurende
acht jaar tekende ik mandala’s in mijn atelier in Drenthe; vrij werk en in
opdracht.
Begin 2000 begon ik met houtbewerking; gevolgd door beeldhouwen in
steen in het open atelier van de amateur kunstenaars in Emmen (A.K.E.).
Ik werk zonder vooropgezet plan, vanuit passie en intuïtie in samenwerking
met de steen. Zo is er alle ruimte voor verrassingen en aanpassingen en blijft
het op deze manier een groot avontuur!
De natuurlijke schoonheid van hout probeer ik zo veel mogelijk in tact te
houden; juist grillige vormen spreken mij daarin het meest aan. Ik volg en
accentueer wat er al is. Verder hou ik van verfijnde afwerking en mooie
vormgeving. Mijn beelden worden van een passende sokkel voorzien door
Herma Schellingerhoudt; bij haar heb ik gedurende 2 winters gebeeldhouwd
en veel kennis opgedaan over strakke lijnen en techniek.
Sinds begin 2016 werk ik in mijn atelier op de Marsweg in Zutphen: een
bedrijven-verzamelgebouw. Ik werk vooral solistisch, maar ik sta ook open
voor inspirerende uitwisseling met andere kunstenaars.
Ik geniet ervan om kleur en schoonheid op aarde zichtbaar te maken.
Wil je meer van mijn werk zien kijk dan op www.dekleurenbrug.nl
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