uitnodiging

opening 3 augustus 2018
16.00 uur in Gemeentehuis
De Fryske Marren te Joure

Gjalt Blaauw

Gjalt Blaauw
Kenmerkend zijn de heldere vormen en de
poëtische speelsheid. Zijn materiaal is staal,
geverfd in vrolijke kleuren of roodbruin
geroest, en steen. Ondanks de zwaarte
en vastheid van het materiaal ademen
de sculpturen een en al lichtheid.
De aantrekkingskracht ligt in het directe en
ongekunstelde karakter. Vaak lijken ze te
wapperen als een vaandel of te flakkeren
als een vlam of doen denken aan een wolk
of rookpluim.

Park Heremastate

Pim Lenos

Pim Lenos

Gemeentehuis te Joure

Deze exposities zijn georganiseerd door Stichting Keunst en Keur.

Opvallend in het gehele oeuvre van
Pim Lenos is zijn explosieve kleurgebruik.
Zijn recente werk kenmerkt zich daarentegen
door geometrische abstractie en is zowel
in zwart-wit als in kleur uitgevoerd. Naast
schilderen legt Lenos zich ook toe op andere
kunstvormen. Uniek zijn de ‘Legs tables’,
waarvan het tafelblad van een bijzondere
hardhoutsoort (Amazonegebied) is gemaakt
en de benen (poten) van de tafel uit brons
gegoten.

stichting Keunst en Keur
bevorderen en organiseren
van kunst- en culturele

Beste vriend, geachte relatie,

activiteiten in Joure e.o.

In het kader van de Culturele Hoofdstad 2018 (Leeuwarden-Fryslân) vraagt
Stichting Keunst en Keur aandacht voor een bijzondere expositie in De Fryske
Marren te Joure. Exposanten zijn Gjalt Blaauw (beelden in Park Heremastate)
en Pim Lenos (abstracte expressionistische art in het Gemeentehuis).
Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Stichting Keunst en Keur

De opening van deze exposities zal plaatsvinden op

Stichting Keunst en Keur heeft ten doel het bevorderen

vrijdag 3 augustus 2018 om 16.00 uur
in het Gemeentehuis De Fryske Marren
Heremastate 1 te Joure

www.keunstenkeur.nl

en organiseren van kunst en culturele activiteiten in
Joure en omstreken en voorts al hetgeen met een en
ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn. Alles in de ruimste zin
van het woord.

Om deze gebeurtenis luister bij te zetten wordt u vanaf het bordes welkom
geheten door Vrouwenkoor Brûzenije.
15.45
16.00
16.05
16.10
16.15
17.00

Inloop
Welkom door Christien Jelsma, voorzitter Stichting Keunst en Keur
Opening de heer Fred Veenstra, burgemeester De Fryske Marren
Uitbrengen van een toost op Cultureel De Fryske Marren
Gelegenheid de exposities te bezoeken
Afsluiting

Gelieve u aan te melden via de mail: info@keunstenkeur.nl

Dankzij de enthousiaste inzet van acht vrijwilligers
en de gewaardeerde jaarlijkse bijdrage van Vrienden
c.q. donaties slaagt Keunst en Keur er in haar
doelstellingen te realiseren.
Op jaarbasis worden op meerdere locaties en met
een grote diversiteit aan kunstenaars exposities
georganiseerd. In 2018 zijn op 15 en 16 september
de tweejaarlijkse Atelier- en Tuindagen.
In het kader van Culturele Hoofdstad 2018 wordt
voor deze gelegenheid Park Heremastate betrokken
bij de activiteiten. De sculpturen van Gjalt Blaauw
in het park en het geometrische abstracte werk van
Pim Lenos in het Gemeentehuis De Fryske Marren
tonen een bijzonder geheel van hedendaagse kunst.

De exposities zijn georganiseerd door Stichting Keunst en Keur te Joure. Kijk voor informatie www.keunstenkeur.nl

