Nieuwsbrief Jaargang 9

Uitgave februari/maart 2022

EXPOSITIE MARITIEME MEESTERSCHILDERS
FEBRUARI/MAART 2022

Titels van de werken.
HVvideSande haven; Wind
en zon achter; Platbodems
tegen avondlicht

GalleryMaritime brengt in deze
expositie het werk van drie
beeldende kunstenaars die hun
sporen hebben verdiend in
gerenommeerde kunstgaleries en
musea over de hele wereld.
Wim Vaarzon Morel. Hij volgde
de familietraditie in kunstenaarschap. Zijn entree in de kunst in
Veere was vanzelfsprekend. Hij
verwierf internationale roem en
bekendheid met zijn zachte touch
in aquareltechniek.
Ronny Moortgat. De Vlaamse
schilder die in de UK en USA een
grote schare verzamelaars geniet.
Het zijn de wolken en luchten die
de rimpelingen in het water doen
schitteren die het oog strelen.
Peter de Rijcke. De kunstenaar
uit Hoorn die talrijke leerlingen
de kunst van het werken met een
gedurfd kleurenpallet bijbracht.
Zijn werken gingen naar Azië,
Duitsland, Curaçao en New York.

Binnen enkele weken brengt GalleryMaritime een compleet nieuwe
website uit. Via links in de website kunt u verbindingen maken naar
het bredere pallet van de artistieke activiteiten en projecten waarmee
GalleryMaritime sturing geeft aan de promotie van maritieme kunst.
De passie om het waterlandschap, zijn serene schoonheid zowel als
de woeste uitingen ervan als enig verbeeldingsthema te kiezen is een
keuze die weinig kunstenaars zich eigen maken. Het zijn kunstenaars
waar GalleryMaritime de expositieruimte voor vrijmaakt.
Een van de oudste loten in de galerie-crew is Robbert Das. Zijn
tekenentalent is bekend in de wereld van zeilsport, watersport en
scheepsontwerp. De Flyer, waarmee Conny van Rietschoten als
eerste in The Whitbread de wereld omzeilde, is een van zijn
belangrijkste werken.

De galerie biedt naast hedendaagse maritieme kunst ook maritieme
memorablia te koop aan.
Zoals het boek; Reflected met talrijke foto’s van maritieme kunst;
Ocean Pioneers van Robbert Das; Bouwplaat van de Romeinse boot
Caudicaria. En het nieuwe boek ‘Wat is Nehalennia zonder schip?’
Meer informatie over vorenstaande treft u aan op www.caudicaria.nl;
www.maritime-art-design.nl en www.robbertdas.nl

Openingstijden elke dag van 12.00 – 17.00 uur
GalleryMaritime Voorstraat 45, 4486 AJ Colijnsplaat.
0622591452

