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Natuurlijk wordt het weer lente en daarna zomer. Al ziet het er
voorlopig nog somber uit voor liefhebbers van groene landschappen. Er valt echter veel schoonheid te ontdekken in de
winterse natuur, zelfs zonder de pittoreske wattendeken van
sneeuw. Ontdaan van bladeren en bloemen bieden takken van
bomen en struiken een visueel grafisch labyrint waarin men de
in de zomer zo geliefde kleuren terug kan vinden in de vluchtig
beoordeelde grauwtinten. De kracht van het sobere noord Groningse landschap is gesmeed in ruige vormen, die op het punt
lijken te staan te ontsnappen aan de spanning van de ruimtelijke composities. Niet iedereen wacht de lente af en reist
de wereld over op zoek naar licht en kleur. Ingetogenheid en
uitbundigheid staan in deze expositie heel dicht naast elkaar,
heel natuurlijk.

Hugo Hol, (Den Haag, 1944)
Er gaat niets boven Groningen en nog minder boven Den Andel,
waar het weidse land over gaat in de Waddenzee. Deze omgeving
inspireert Hugo sinds hij zich er in 1976 vestigde. Na een opleiding
tot beeldhouwer in hout en steen aan de kunstacademie in Arnhem,
legt hij zich later toe op het werken met metaal. De woestheid van
de landschappelijke leegte en de kille hardheid van het messing
krijgen gestalte in zijn werk door het vuur van de smidse en de
kunstenaar zelf. Er gaat geen uitgebreide zoektocht door middel
van schetsen aan vooraf. Direct contact met het materiaal is voor
hem belangrijk. De messing platen worden in het atelier in stukken gebrand of gesneden. Hierdoor ontstaan nieuwe vormen die
met brons lasdraad aan elkaar worden gelast. Altijd gedreven, met
hamer en vuur, soms explosief, dan weer subtiel. Het is boetseren met het materiaal. De overal zichtbare lasnaden bepalen mede

het beeld. Ook de staven lasbrons zelf
worden soms rechtstreeks in de beelden
verwerkt. Dit is de taal waarmee Hugo
via zijn beelden tot de goede verstaander spreekt. Beelden van hem zijn ook
te vinden in de openbare ruimte. Het
anti-kernwapenmonument staat in Groningen, waar hij ook meewerkte aan het
joodse monument.
Jan van Rossum (Dedemsvaart, 1946)
Jan bezocht de Academie Vredeman
de Vries in Leeuwarden, afdeling Monumentale Vormgeving. In zijn huidige werk beweegt Jan zich op de
grens van abstractie en figuratie. Een vlek blijft een vlek, ook al
kun je er een wolk in zien. Een lijn is ook altijd een lijn, een streepje een streepje. Het schilderij blijft verf, ook al is een verwijzing
naar de werkelijkheid niet ver weg. Een technisch dubbelzinnige
positie. Wie het vanuit zijn ooghoeken bekijkt waant zich midden
in de natuur en hoort de wind door de takken waaien. Want het is
wel winter in de werken vol takkenbossen, kreupelhout en andere grillige overblijfselen van het voorbije groeiseizoen. Het beeld
vormt zich niet alleen door wat hij tekent, maar ook door wat hij

niet tekent. De restvorm is
een belangrijk element in veel
van zijn werken, al lijken ze
door toeval ontstaan. De restvormen bepalen echter wel
wanneer het werk voltooid is.
Het ontstaan van een schilderij is een proces van ervaren
en verzamelen tijdens lange
wandelingen. Schetsen leidt
vervolgens via associatie,
concentratie en uitvergroting van het onderwerp tot vervreemding
van vorm en functie. Verschillende uitwerkingen ervan leiden tot
series tekeningen en schilderijen. Toch blijft het originele idee
erdoorheen schemeren. Een thematisch dubbelzinnige positie.
Hij tekent met houtskool, potlood en Siberisch krijt, dat hij soms
ook toevoegt aan zijn olieverfschilderijen. Jan woont en werkt in
Steenwijk, waar hij ook betrokken is onderzoek naar de rijke historie van de stad. Hierover zijn verschillende boeken van zijn hand
verschenen.

schilderd. Na het behalen van zijn diploma aan de kunstacademie, werd hij lid van de vereniging van Chinese kunstenaars en van de Liaoning afdeling van het instituut voor
Chinese volkskunst. In die tijd heeft hij veel geschilderd,
geëxposeerd en deed hij onderzoek naar de volkskunst
van etnische minderheden in Noord-China. Aan het eind
van 1999 vestigde Zhongnai zich in Europa. Na verloop
van tijd besefte hij dat het realisme in zijn werk geprezen werd,
maar dat het hem niet de sensatie gaf die de aanleiding was om
het kunstwerk te maken. In de jaren erna is hij op zoek gegaan
naar een stijl die na voltooiing weergaf wat hem in eerste instantie
aangetrokken had in het geschilderde object of landschap. Zijn
stijl ontwikkelde zich via impressionisme naar bijna expressionistische abstractie. Het is niet langer het object dat model staat, maar
een persoonlijke afdruk van een impressie van dit object, op een
bepaald door de kunstenaar beleefd moment. De grove verfstreken zijn met kracht aangebracht, maar de uitgekiende lichtval verraadt een weloverwogen beeld van het eindresultaat. Zhongnai
exposeerde in Nederland, Duitsland, België, Tsjechië, Portugal en
China. Ook heeft hij meegedaan aan internationale kunstbeurzen
in Gent, Rotterdam, Utrecht en Beijing. Hij is lid van de Meppeler
schildersgroep Take 5.

Zhongnai (1972, Mukden)
Zhongnai is geboren in Noord-Oost China in een familie met de
Xibo nationaliteit. Van jongs af aan heeft hij veel getekend en ge-
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