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Alfons en Margriet Exelmans-Martens
en de kunstenaars-exposanten nodigen u vriendelijk uit
tot een bezoek aan de tentoonstelling

KUNSTGALERIE MET BEELDENTUIN

TENTOONSTELLINGEN
KUNSTHANDEL (AANKOOP-VERKOOP)

Schilderijen van
KUNSTADVIES

ANN SPEYBROUCK

KUNSTBEMIDDELING

Kleisculpturen van

KINROOI

BREE

ANNETTE DEFOORT
GALERIE
EXELMANS

MAASEIK

VENLO

School

WEERT

KUNSTGALERIE MET BEELDENTUIN
3

E
A2 -

NEEROETEREN

27

De tentoonstelling loopt van zaterdag 3 mei tot en met
zondag 29 juni 2008. Ze is gratis toegankelijk zaterdag en
zondag van 14.00 tot 18.00 uur.
Andere dagen na afspraak.Tel. +32 (0)89/86 45 58 of
galerie.exelmans@skynet.be.
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Meer dan 1.000 kunstwerken van meer
dan 100 professionele kunstenaars.
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Bezoek de uitgebreide permanentie
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WWW. EXELMANSGALERIE.BE
OPEN ZATERDAG EN ZONDAG
VAN 14.00 TOT 18.00 UUR (OF NA AFSPRAAK)

ANNETTE DEFOORT

ANN SPEYBROUCK

Kortrijk °1945

Ingelmunster °1962

Na vele selecties en nominaties in
internationale wedstrijden, won Annette
Defoort in 2008 de ‘Sidney Myer Fund
International Ceramics Award’, een
prestigieuze prijs in de keramiekwereld
waaraan een hoge geldprijs verbonden is.
Sindsdien wordt haar werk geexposeerd in
gerenomeerde galeries over heel de
wereld.

Personalia
- Stedelijke Academie Kortrijk
- Hoger Kunstonderwijs St.-Lucas
Instituut Gent, 1980-1982
- Koninklijke Academie voor Schone
Kunsten Gent, 1982-1985
richting Monumentale Kunsten Schilderwerken

Altijd weer manifesteert Annette Defoort
zich als een gedreven beeldbouwer met
een tomeloze expressiedrang; maar zij
raakt daarbij de controle tijdens het
scheppingsproces geen ogenblik kwijt.
Intuïtie krijgt weliswaar voldoende
speelruimte maar gaat nooit met het beeld
aan de haal. Haar scheppingsdrang weet zij
voortdurend te kanaliseren, bij te sturen en
in goede banen te leiden. De oorsprong en
voorgeschiedenis van alle levende wezens
(mens of dier) boeien haar enorm en
intuïtief speelt zij soms een uitdagend spel
met archetypische vormen. Zij tovert
beelden te voorschijn, authentiek, warm
en intiem, soms pittig uitdagend en toch
onmetelijk teder.

De werken van Ann Speybrouck zijn
indringende composities die steeds
verrassen, opgebouwd met een sober
kleurenpalet, op achtergronden die doen
denken aan verwering. Ze worden bevolkt
met menselijke figuren, gevormd door
grillige lijnen. De mens staat centraal,
maar door de geabstraheerde voorstelling
is hij tot het essentiële herleid. De figuren
vormen op die manier een soort
schriftuur die eigen is aan de beeldtaal van
Ann Speybroucks werk, en die de
toeschouwer uitnodigt tot een eigen
interpretatie. Met haar prachtig eigen
kleurenpalet stuwt de kunstenares de
toeschouwer naar een persoonlijke
beleving van een virtuele, intieme wereld.
Subtiliteit en raffinement geven het geheel
een bijzonder fraai en rustgevend
kijkgenot.

Met haar unieke techniek bouwt zij
lappen klei, “scherven” als het ware, op tot
beelden die onmiddellijke associaties
oproepen met de primitieve kunst maar
tegelijk opvallend hedendaags en
herkenbaar zijn.
Walter De Leersnijder

ANNETTE DEFOORT

Kleiscuplturen

De doeken of panelen worden vooraf
bewerkt met zand, waarop kleurvlakken,
krassen en pastellijnen aangebracht zijn.
De typische delicate toetsen en spontane
accenten, maken het geheel tot een
boeiende kijkervaring, die zowel spanning
als rust oproept.

ANN SPEYBROUCK

3-Luik 40 x 40 cm

