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Voorjaars Expositie Hollandse Kleine Meesters 2013

Jan Holtrop ziet het boerenleven van alledag met zijn eigen specifieke sfeer. In
zijn losse en vlotte impressionistische stijl geeft hij deze keer een voorbeeld van
een sprokkelende boer met paard en houtkar.

Interessante informatie:
In deze nieuwsbrief vragen
wij U aandacht voor onze
voorjaarstentoonstelling ,
waar alleen figuratief Hollands impressionisme te
zien, uit de 19e en 20 eeuw,
van met name Hollandse
kleine meesters met veel
werk van Gooise Meesters
die zeer verwant zijn aan
elkaar in stijl en onderwerp
met een prijs niveau tot
€5.000,- Euro.

Jan van Vuuren heeft in zijn
bekende stoere toets het Elburg
van voor de oorlog geschilderd.
Op dit werk is het verstilde stadje
te zien met een zonovergoten
Noorderwalstraat.

*** Schilderij van de maand ***
Louis Albert Roessingh 1873 - 1951
"Drents landschap met vrouw"
Olieverf op paneel: 20 x 30 cm
Gemerkt: Roessingh
Herkomst: Particuliere collectie België
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“Wij zijn
aangesloten
bij de
Association
of Art &
Antiques
Dealers,,

Van Jan Rijlaarsdam zijn er twee werken van een vrouw die
piano speelt terwijl haar man toekijkt en een schilderij van
twee meisjes met bloemmanden, een bekend thema van Rijlaarsdam.

Douwe Komter woonde en werkte in
Laren. Hij maakte in 1933 een stilleven met tinnen kan en kalebas, in een
vorm van fijnzinnig pointillisme. Het
geeft de invloed van zijn leermeester
H.P. Bremmer prachtig weer.

Jannie Kuiper, de nestor van de Nederlandse naïeve schilders, toont een
West-Fries bruidspaar te Spanbroek.
Het betreft een leuk fleurig werk met
vele figuren geschilderd.

Van de Huizerse schilder Henk Bos zijn
er twee werken met tin en tomaten en
citroenen, als ook een fraai bloemstilleven in een kleurig coloriet.
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Jan Korthals schilderde de Porte Saint-Denis te
Parijs in een tijdsbeeld van de jaren vijftig.
Korthals wordt ook wel de laatste Amsterdamse Impressionist genoemd.

Van A.J. Zwart zijn er enkele poldergezichten,
in heldere frisse kleuren geschilderd, met oog
voor detail. Zwart woonde de laatste jaren van
zijn leven in het Rosa Spier huis te Laren N.H.

Johan Meijer schilderde een beek met boerderij en koeien in de Naardense omgeving.
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Tot slot presenteert Kunsthandel D.J. Zeeman een nieuwe afdeling binnen haar Kunsthandel; de
Glaskunstobjecten, van voornamelijk Hollandse en Zweedse kunstenaars. Tot de glasmeesters behoren o.a: Willem Heesen, Sybren Valkema, Vicke Lindstrand, Sigurd Persson , Ann Warff en Bertill
Vallien.
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