Uitnodiging - opening expositie ‘Blaauw in Houwerzijl’
Hierbij nodig ik u van harte uit op zondag 25 maart 2012 om 15:00 uur in de RUIMTELA Hollemastraat 16, 9973 PN Houwerzijl - voor de opening van de tentoonstelling ‘Blaauw in
Houwerzijl’ met recent werk van de Groningse beeldhouwer Gjalt Blaauw.
Bij de opening worden de beelden muzikaal bij u ingeleid door percussionist Jan Roeper.

De beelden van Gjalt Blaauw (Grou 1945) kun je aantreffen op veel plaatsen in de openbare ruimte in
Groningen en verder weg. Ze hebben een plaats gekregen bij overheden en particulieren in binnen- en
buitenland, maar vooral kun je ze tegenkomen in de wijde omgeving van Groningen. Ze zijn onmiskenbaar.
Gemaakt in wat je zou kunnen noemen een beheerst expressionistische stijl, vergeet je ze niet meer als je ze
eenmaal hebt gezien. Meestal bestaan ze uit steen en/of staal - Cor Ten of in kleur. De stapelingen of
autonome vormen zien er op het eerste gezicht licht en toevallig uit, maar bij nadere beschouwing blijken ze
onomstotelijk en noodzakelijk. Je zou kunnen zeggen dat Gjalt de beelden niet maakt, maar dat ze dóór hem
worden gemaakt.
In zijn werkplaats in Groningen bewerkt hij de steen en het plaatstaal met zware technieken. Hij wikt en weegt,
past en meet net zo lang tot hij besluit dat het af is. Dan is er binnen het beeld evenwicht ontstaan tussen de
eigenschappen van massa, ruimte, materiaal, kleur, oppervlak, richting en plaats. Het beeld heeft zijn eigen
vorm gekregen en vertoont een lichtheid, die je niet gauw verwacht bij zulke gewichtige materialen en grote
afmetingen.
Zelden zie je beelden van Gjalt bij elkaar, meestal staan ze alleen. Maar in de RUIMTELA in Houwerzijl staan
tussen 25 maart en 22 april 2012 diverse, overwegend kleinere beelden tentoongesteld (met afmetingen tot
ongeveer anderhalve meter hoogte). Wat gebeurt er als ze in elkaars buurt staan, behouden ze hun
autonomie? U bent van harte welkom op zaterdagen en zondagen tussen 13 en 17 uur (ook tweede Paasdag en
op afspraak - mob: +316 1669 2184).
Roel Hoogenboom

RUIMTELA - kerkje verbouwd tot 'ruimte voor kunst' - biedt ruimte aan tentoonstellingen van hedendaagse
beeldende kunst vanuit onverwachte invalshoeken en aan uitvoeringen, werksessies en ontmoetingen - adres:
Hollemastraat 16, 9973 PN Houwerzijl - http://www.ruimtela.nl.
Houwerzijl ligt oostelijk van Zoutkamp (nabij het Lauwersmeer). Met de auto in twee uur vanaf Amsterdam (A1/ A6) of Utrecht (A27/ A6),
in drie kwartier vanaf Heerenveen (A7 afrit 33 via Grijpskerk) en in een half uur vanaf Groningen (via Aduard). Met openbaar vervoer voor
ca. € 5,- in een kwartier per regiotaxi (anderhalf uur tevoren bellen) vanaf NS-station Winsum (0900-0911) of Zuidhorn (0900-1422) – NShalfuursdienst vanuit Groningen (ca. tien minuten reistijd).

