25 jaar Info- De Kijkruit - Expositie
Beelden uit Steen en Brons
Van 27 januari tot 9 maart exposeren Mieke Peters en Annekee Witte met hun beelden in de
Kijkruit aan de Dorpstraat 21b in Gendt.
Mieke Peters heeft al enkele jaren les bij het Atelier Zepplinn in
Doornenburg.
Beelden uit steen hebben altijd haar nieuwsgierigheid gewekt. Van buiten
zien stukken steen er grillig en vaak saai uit en dan…komt er na intensief
hakken, vijlen en polijsten een vorm uit met een kleur die je steeds weer
verrast! Het is een heel proces om met een steen aan de slag te gaan en er
uit te halen wat er in zit. Steeds weer wil ik doordringen tot de “ziel”van
de steen. Meestal laat ik me leiden door de vorm en dan begint er een heel
proces en langzamerhand ontstaat er onder mijn handen een beeld dat ik
niet van tevoren heb bedacht.
Ook de steensoort is bepalend: soms is de steensoort zo licht van kleur dat
het mij aanzet om, als het ware, het licht uit de steen te laten oplichten.
Voor de toekomst wil ik me ook laten inspireren door een gedicht of
gedachte en daar in steen vorm aan te geven. Een heel boeiende
procesgang; een nieuwe uitdaging!
Annekee Witte “Van kijken naar zelf doen”
Als 20-jarige heb ik mogen meemaken hoe Ubbo Scheffer uit 2 enorme brokken steen zijn
“Steigerende Paarden” hakte. Dit beeld staat nu voor het Stedelijk Gymnasium in Arnhem.
Als 35-jarige nodigde een bevriend beeldhouwer mij uit om zelf te gaan vormgeven in klei en dit
leidde tot veel beeldjes met als thema: de relatie ouder-kind, of man-vrouw. Deze periode liep over in
het experimenteren met tekenen, schilderen en breien. Het begin van een verstilling.
Dan leer ik in 1990 het werk van Jits Bakker kennen. Zijn werk en Jits raken mij intens; ik voel me er
iedere keer weer innerlijk ‘schoon’ van worden. Sinds 2000 leert Annekee Marjo Wiltingh kennen
van Atelier Zepplinn in Doornenburg. Bij haar kan en gaat Annekee weer aan de slag en leert ze
hakken en brons gieten. Ze heeft haar plek gevonden en ze vindt dat er niets mooier is dan vol
spanning te volgen hoe een steen steeds meer gaat weergeven wat ze zoekt vorm te geven. Eenvoud en
harmonie in het lijnenspel is voor haar heel belangrijk en het hoofdthema blijkt nog steeds te zijn: `dat
wat er tussen mensen gebeurt`.
Werk van Annekee is te vinden op de website: www.annekee-beelden.nl
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