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Kunsthal Hof 88

Wij nodigen u van harte uit onze 76e tentoonstelling
te komen bezoeken.
Opening: zaterdag 2 november 2019 om 15.00 uur
door de Commissaris van de Koning Andries Heidema.
Tevens wordt de publicatie ‘Thijs Buit Onbegrensde Passie’
gepresenteerd. Muziek: Emma Finkers harp.
Thijs Buit is ook aanwezig op zaterdag 16 november van 14.30 – 16.00 uur
Voor

Thijs Buit
‘Landschap’ 2018 olieverf op linnen 50 x 65 cm

2 november t/m 29 december 2019

Thijs Buit Henk Spaaks Bertha thoe Schwartzenberg

Thijs Buit
‘Stad op een berg’ 2019 olieverf op papier 30 x 35 cm
Henk Spaaks
‘Cigale’ 2006 ets 98 x 148 mm

Thijs Buit
‘Stilleven’ 2019 olieverf op linnen 60 x 80 cm

Thijs Buit
Thijs Buit behoort met zijn landschappen en stillevens
tot de top van de hedendaagse schilders in Nederland.
In 2014 had hij in Kunsthal Hof 88 een overzichtstentoonstelling ter gelegenheid van zijn 80ste
verjaardag. De afgelopen 5 jaren heeft de kunstenaar
gestaag doorgewerkt. Aan dit nieuwe werk wordt,
ter gelegenheid van zijn 85ste verjaardag, wederom
een tentoonstelling gewijd.

Bertha thoe Schwartzenberg
Staand vrouwelijk naakt brons 34,5 x 9 x 9 cm

Bertha thoe Schwartzenberg
Fontein met twee liggende duiven brons 19 x 29,5 x 29,5 cm
Henk Spaaks
‘Slecht weer II’ 2015 ets-aquatint 148 x 99 mm

Bertha thoe Schwartzenberg (1891 - 1993)
Henk Spaaks (1934 - 2018)
‘Het ambachtelijke, gefaseerde werkproces spreekt mij
enorm aan. Alles puur handwerk.
De grafische ruimte is vol ouderwetse (ongezonde)
aroma’s. Het eindproduct, het plaatje, moet voor
zichzelf spreken.’

Deze beeldhouwer speelde een actieve rol in de
kunstwereld van ’t Gooi. Zij heeft een klein,
maar interessant oeuvre nagelaten van vooral
portretten en dierfiguren.
Door de kwaliteit van haar beelden verdient zij nog
steeds de aandacht van een breed publiek.
(Mieke van der Wal)

Openingstijden: dinsdag t/m zondag van 13.30 –17.00 uur. Entree gratis.
Kinderen Kijken Kunst en andere groepen op afspraak: 06 23 11 68 53
en via info@kunsthalhof88.nl.

Dank aan de vele donateurs, de gemeente Almelo, Kroon Oil, Malvern
Panalytical, Almelo Promotie, Stadsfonds Almelo en Cogas cultuurfonds.
Faciliteiten beschikbaar gesteld door Theater Hof88.

www.kunsthalhof88.nl

Elisabethhof 6 – 7607 ZD Almelo

Vormgeving: Sepp Bader

