
De Hollandsche Maagd Gouda - januari 2009 

Richard Price (glas) en Anita Gaasbeek (tekeningen) 
openen het nieuwe jaar met de expositie  

 

Geachte geinteresseerde,   

Allereerst wil ik u een fijn, gezond en mooi 2009 toewensen. 
Voordat ik u de eerste expositie van 2009 ga aankondigen, 
kijk ik graag nog even terug op de expositie "Licht". De hele 
maand december waren er kunstwerken te zien waarin licht 
centraal stond. Een aantal kunstenaars hadden zelfs 
bijzondere lampen gemaakt of hun kunstwerk van licht 
voorzien. Elke middag kon ik daarom diverse lampen 
aandoen in de galerie. Heel bijzonder was ook het Elektrisch 
Botanisch Kabinet, dat door Edo Hebinck in de kast onder de 
trap was geinstalleerd. Het hoogtepunt van deze expositie 
was ongetwijfeld de presentatie van de grafiekmap 
Vereniging Hoop en Liefde door de kunstenaars van Buitenpost Burghvliet. De map is een 
eerbetoon aan Guus Muller, die op die avond, in een galerie die verlicht was met 
kaarsen, een aantal van de gedichten voordroeg die hij schreef toen hij herstelde van 
zijn ongeluk. Behalve zijn eigen gedichten, las Guus ook stukjes voor uit het 
Hoofdschattenkoekoeksboek van Alice Jetten. Jan Mostert zorgde voor een prachtige 
muzikale omlijsting met zijn gitaarspel. En zo werd het een buitengewone avond, waar ik 
graag aan terugdenk.    

Expositie "Figures"  
Tot zover het verleden. Op dit moment is er even geen expositie 
in de galerie. Vanaf 15 januari is de expositie Figures te zien 
met werk van Richard Price (glas) en mijzelf (dansschetsen op 
papier). De in het Verenigd Koninkrijk geboren Richard Price 
woont en werkt in Amsterdam. In de expositie "Figures" toont hij 
opnieuw zijn meesterschap in zijn Blown Figures , Heads en 
Bowls . De kleuren van het glas, dat soms nog vloeibaar lijkt, in 

combinatie met de structuren van zilver of goudfolie, blijven 
boeien. Richard laat zich inspireren door de wereld om hem 
heen, door vrouwen en kinderen, door de natuur, bloemen, 
paarden en door het landschap in zijn geboortestreek. In de 
Figures en Heads zijn ook de details, de hoofd, buik en 
halsversieringen, weer prachtig vormgegeven. Veel van zijn 
werk is ook terug te voeren op de inspiratie die hij in Thailand, 
het land waar hij sinds 1990 regelmatig naar toe gaat, opdoet. 
De eenvoudige lijnen van de Bowls van Richard en mijn eigen 
summiere bewegingsschetsen vormen een mooi contrast met de 
rijk versierde Heads en Figures. Ook in mijn werk zijn invloeden 
van Aziatische culturen terug te vinden. Mijn penseelschetsen 
doen vaak denken aan Japanse kalligrafie.    

Ter gelegenheid van de start van deze expositie, en om het 
begin van het nieuwe jaar te markeren, wil ik u graag uitnodigen voor de opening op 
zondag 18 januari om 15 uur. U kunt Richard Price dan zelf ontmoeten. De galerie is op 
18 januari van 14:00 tot 18:00 geopend. De expositie "Figures" is van 15 januari tot en 
met 21 februari te zien.  



     
Vooruitblik voorjaar 2009 
Vanaf 28 april 2009 is er opnieuw een expositie met 
glaskunst te zien in Gouda. Galerie De Hollandsche Maagd 
presenteert t/m 30 mei glassculpturen en schalen van Louis 
la Rooy. Voor die tijd exposeren Dominique Ampe (in maart) 
en Tilly Wils (in april) hun schilderijen in de galerie.   

Openingstijden 
Met ingang van het nieuwe jaar zal de galerie op zaterdag al 
om 11:00 open gaan. Net als vorig jaar is het ook mogelijk 
om op afspraak buiten de vaste openingstijden langs te 
komen.   

Nationale Kunst Koop regeling 
Heeft u een mooi kunstwerk gezien in de galerie, maar heeft 
u het geld niet direct bij de hand, dan kan ik u sinds kort een 
gespreide betaling aanbieden volgens de Nationale Kunst 
Koop regeling. Deze regeling is een produkt van de Nationale 
Kunst Koop B.V. in samenwerking met Ribank N.V. U betaalt 
dan een aanbetaling en sluit een renteloze lening af met een 
looptijd van 1 tot 3 jaar. Meer informatie over deze regeling 
en hoe het precies werkt, heb ik in de galerie beschikbaar.   

Met vriendelijke groet  
Galerie De Hollandsche Maagd 
Anita Gaasbeek   

PS De uitnodigingskaarten worden nu gedrukt. Als u in het vervolg liever een kaart 
ontvangt dan een e-mail, laat me dat dan even weten. Wilt u dan ook aangeven op welk 
adres u de kaart wilt ontvangen? Mocht u liever geen uitnodigingen of nieuwsbrieven van 
galerie De Hollandsche Maagd ontvangen, wilt u dit dan laten weten op 
admin@dehollandschemaagd.nl
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