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

Exelmans Graphics Brussels
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Deze tentoonstelling loopt
van zaterdag 10 maart 2012
tot en met zondag 29 april 2012.
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Ze is gratis toegankelijk zaterdag en zondag
van 14u tot 18 uur. Alle andere dagen na afspraak.
Tel + 32 (0)89/86 45 58 of galerie.exelmans@skynet.be
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Tijdens de openingsuren van de galerie
is de permanentie in de beeldentuin toegankelijk.
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Meer dan 1000 kunstwerken
van meer dan 100 professionele kunstenaars.
ZANDBERGERSTRAAT 10
3680 NEEROETEREN MAASEIK
TEL +32 (0) 89/864558
GALERIE.EXELMANS@SKYNET.BE
WWW. EXELMANSGALERIE.BE
OPEN ZATERDAG EN ZONDAG
VAN 14.00 TOT 18.00 UUR (OF NA AFSPRAAK)
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Irénée duriez

(° Ichtegem – 1950)
Beeldhouwer Irénée Duriez bouwt aan een
wereld van klassieke, traditionele schoonheid
waarin het menselijk lichaam en bij voorkeur
het vrouwelijke centraal staat.
In groeiende mate verovert hij zijn ideaal: via
vormen en modules die innerlijke spanningen
van een lichaam weergeven, het karakter boven
halen, de materie doen leven zoals een menselijk
wezen leeft, het ontroerende detail creëren, de
hand van de kijker verleiden om het beeld van
brons aan te raken en te strelen.
Zijn werk staat op stevige pijlers gebouwd,
letterlijk en figuurlijk; maar wat vroeger
opviel door zijn robuuste verschijning is nu in
groeiende mate sierlijkheid geworden en draagt
onmiskenbaar de sereniteit en de kracht van een
volwaardig oeuvre.
De thematiek van zijn tekeningen loopt
nagenoeg parallel met die van zijn bronzen
sculpturen. Mijmeren, sensualiteit, dynamiek,
jeugdige poëzie, schoonheid, suggestieve
lijnvoering, het is allemaal aanwezig in het
tekenkundige oeuvre van de kunstenaar.
Hugo Brutin

