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De Culturele Werkgroep Beek en het gemeentebestuur van Beek nodigen
u uit voor de opening van de expositie “De Vrouw - 12 ½ jaar model-leren”
op vrijdag 10 april a.s. om 20.00 uur in het gemeentehuis van Beek.
De expositie wordt geopend door wethouder voor cultuur Thijs van Es.
Ensemble “Santai & Helga” verzorgt de muzikale omlijsting.

De Vrouw - 12 ½ jaar model-leren
De bindende factor voor ons “modelgroepje” is DE VROUW.
Wij schilderen, boetseren ieder met een eigen verwondering, achtergrond en invalshoek.
Zo is de vrouw afwisselend een studieobject, een spel van vormen en lijnen, een verleiding, een
oermoeder of mythisch wezen uit het verre verleden. Door de eeuwen heen is de vrouw de inspirator
voor vele kunstenaars, en dat geldt ook voor ons.
Het werken naar “de natuur” is uitdagend en een training voor hand en oog, maar bovenal is het heel
leuk om te doen, een heel plezierige manier om samen te zijn en samen te discussiëren over kunst en
maatschappij. Zo leeft DE VROUW voort in de geest en het gebaar van de artiest, in lijn, in verf in klei,
in brons …..
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