	
  	
  	
  	
  
Nieuwsbrief	
  1	
  2014	
  	
  

Galerie
“Atelier De Zilverling”

B arbara Fa lke -Me i je r
O p 1 decembe r 2013 op ende
Barbara de de uren van ha ar nieu we
we rkplaats a nnex galerie ‘A telier de
Zilverling’ , w aar zij haar hand
verv aardig de sierad en samen met
de werken van and ere ku nstenaars
expo seert. In he t kom ende seizo en
van af 5 maa rt t/m 26 April 2014 zijn
naast Mireille en A ti als
gastexpo santen , Mo n ique Polman
met keramiek en Jann a G eesink en
Hend rik K ome n me t sieraden te
zien.

Mi re il le H ui jbe rs | Sc hi lde ri je n
Mireille is gefascine erd doo r ‘de krach t
van kwetsbaarh eid’ van natuur en men s.
A ls vo orbee ld no emt zij de klapro os,
ee n blo em die teg enstellingen in zich
vere nigt: kw etsbaar, grillig en
vo lhardend tege lijk. Die
tege nstellin gen probe ert zij in haar
we rk weer te ge ven do or het g ebruik
van krachtig e lijnen en stoe r materiaal
zo als ho ut ge co mbine erd m et zachte
pen seelstreken en transparantie in ve rf.

Ati Emme ri k | B ee lde n
A ti maakt g eabstrahee rde
fig uratie ve scu lp tu ren, van me ns e n
dier. N aast vrije e xp re ssie zijn d e
o nderwe rpen voo ral ve rtalinge n v an
emo ties, niet a llee n v an h aar zelf,
maar oo k med e do o r invloe den van
buiten af.
E mmerik stude erde van 1975 to t
1991 in de be slo ten heid van haar
atelier. Het ge hele tra je ct van
o ntwerpe n, bron zen slijpen
po lijsten patineren , matrijzen , en
steen ho uwen , waren buiteng ewo on

Barbara he eft gewe rkt aan de
nieu we o ntwerpen vo or het voo rjaar.
Hieron der ziet u ee n v oo rbeeld van
de collectie ‘З и м н и й O ly mpics ’,
bestaan de uit ee n co mbinatie v an
zilv er en po rce le in.

interessan te e n v oo ral boe iende
jaren van on td ekkin gen voo r de
kunste nares.

Openings tijden:
wo e t/m vrij 11. 00 to t 17. 30 u ur.
za 1 1.00 tot 1 7.00 uur.
E ventue el o p afspraak.

Haar fascin atie is te zien in h aar nieuw e
serie aquarellen “Se nses” en haar
“Wo od en faces”, po rtre tte n
geschilderd met olie- o f acry lv erf op
o ude ho uten planken. G edu rende ee n
aantal jare n vo lgde zij lessen bij
kunste naars in atelie r en aan de
Wackers K unstacadem ie in Amsterda m.
Sinds 2009 expose ert zij rege lmatig
waaro nde r in h aar wo on plaats en
kunststadje Wijk bij Du urstede.

Tussen 1991 tot 2014 expose erde ze
in diverse plaatsen in N ede rlan d,
Can ada, Ame rika, Fran krijk, Be lg ië ,
Du itsland en Zw itse rlan d.

www .mireillehuijbers. co m

www .em merika rt. nl

V oo r he t project. ‘E mme rik v oo r
E mma kinde rzie ke nhu is’ o ntving zij
ee n aw ard. De G eme ente Beemste r
gee ft bij bijzo nde re ge le gen hede n
ee n E mmerik bro ns beeldje uit.
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