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Vondsten en vergezichten
Een gezamenlijke verkoopexpositie van kunstschilders Ab van Overdam en Lux Buurman.
De expositie is exclusief samengesteld voor het Katwijks Museum en omvat een overzicht van vroeger werk van de
kunstenaars en nog niet eerder tentoongestelde schilderijen geïnspireerd op de duinen tussen Den Haag en Katwijk,
het achterland van dit bekende Wassenaarse kunstenaarsechtpaar.
Daarnaast heeft het Katwijks Museum de kans gekregen het topstuk binnen het oeuvre Het Paradijs te exposeren.
Dit door Van Overdam en Buurman gezamenlijk geschilderde schilderij, bevindt zich in een privécollectie en wordt
normaliter niet in het openbaar geëxposeerd. Voor het Katwijks Museum maakt de eigenaar een uitzondering.
Duinlandschappen watergezichten.
Van Overdam staat bekend om zijn boeiende landschappen. In deze
tentoonstelling zijn vergezichten, weidse duinlandschappen in verschillende
seizoenen te zien. Meestal vormen de hem zo vertrouwde ZuidHollandse duinen het onderwerp. In de afwisseling van mossen, lage
begroeiing, struiken en zanderige duinpannen ziet hij bijna abstracte
patronen. In zijn atelier bedenkt hij de duinen opnieuw en herschikt hij
de opgeslagen beelden. Het resultaat: verstilde, verrassende en tegelijk
vertrouwde duinlandschappen. Meekijkend door zijn ogen beleeft de kijker
beelden zoals we die niet eerder beleefden.
Actueel: dezelfde Zuid Hollandse duinen zijn verkozen als Nationaal Park anno 2016. Bovendien historisch zeer
geliefd bij de Haagse school.
Verrassend spel met trompe l'oeil
Op de schilderijen van Lux Buurman zien we een intieme wereld. Stillevens,
met trompe l’oeil-achtige elementen, representeren haar vondsten in de
natuur zoals schelpen of vruchten of objecten die door mensenhanden
gemaakt zijn. Dat kan een geborduurde zijden draperie zijn, chinees porselein
of tekeningen van een ontdekkingsreiziger.
Oog in oog met de schilderijen valt haar vakmanschap, de scherpe observatie
en het mooie spel met licht op. Ze geeft haar werk een zekere luchtigheid
mee. Die balans tussen meesterschap en toegankelijkheid maakt het voor de
kijker makkelijk haar wonderschone wereld te betreden.
Voor de verkoop:
Ab van Overdam & Lux Buurman tel: 070 511 77 48 – lux48@planet.nl

Openingstijden, dinsdag t/m zaterdag 10.00-17.00 uur, zon- en feestdagen gesloten.
Katwijks Museum, Voorstraat 46, 2225 ER Katwijk, 071 4013047. mail: pr@katwijksmuseum.nl
website: www.katwijksmuseum.nl

