GALERIE “PLEIN 7” presenteert
24 september t/m 15 oktober 2011

Drukwerk en Beelden
van

Margitta Matthies en Heinz Mölders

HEINZ MÖLDERS EN MARGITTA MATTHIES
Zij hebben elkaar gevonden via maatschappelijk - politieke onderwerpen, in de kunst, in
het dagelijks leven, in de liefde… Zij pendelen tussen Nederland en Duitsland en creëren
vrije ruimte voor hun artistieke bezigheden in relatie tot hun werk met (Kunst)Multiloog
(www.inca-pa.nl). In het artistieke werk pogen zij de onderwerpen om te zetten die hun in
het dagelijks (over)leven raken, waar zij plezier van krijgen, die hun kracht en energie
geven en hun met anderen verbinden.
Het resultaat van de laatste jaren stevig werken presenteren zij zaterdag 24 september
2011. Wouter van de Graaf zal in een inleiding vanuit zijn visie de link leggen tussen het
thema van de expositie en het gepresenteerde werk. Else de Wit en Mark Janssen
(‘The Whitby Catch’) zullen via hun muzikale bijdrage duidelijk maken dat verbondenheid
ook zonder veel woorden te creëren valt.
Gekoppeld aan deze expositie zullen zij tevens op zaterdag 1 oktober van 17.15 –
19.00 uur in de galerie een Kunst–Multiloog houden. Voor het geval er meer
deelnemers dan stoelen zijn, vindt de bijeenkomst plaats in een geschikte ruimte in de
buurt
_________________________
Margitta Matthies heeft de liefde tot het werken in steen in het atelier Daidalos in
Driebergen ontdekt. Sinds 2001 werkt zij regelmatig in verschillende ateliers in Nederland
en Duitsland en haalt in de loop der jaren haar inspiratie ook uit grafisch werk.
(m: margitta.matthies@gmx.de).
Heinz Mölders tekent en schildert sinds begin tachtiger jaren, is begonnen met drukwerk
in de negentiger jaren en is sinds 2001 – ook zijn begin van het werken in steen ligt in
atelier Daidalos in Driebergen – geïnspireerd door het werken met steen, hout en in de
laatste jaren ook metaal. (m: heinz.molders@net.hcc.nl).
_______________________________________________________________________
Galerie “Plein 7”
Da Costaplein 7 – 1053 ZV Amsterdam
tel. 020 6183388

www.galerieplein7.nl – a.hulsthoff@chello.nl
Geopend:
donderdag en vrijdag 17.30 t/m 19 uur;
woensdag en zaterdag 14-17 uur.
Op 28 september, 1, 5, 12 en 13 oktober zijn beide
kunstenaars resp. één van hen in de galerie aanwezig.

“Hetgeen wij met elkaar delen –wat ons beweegt, inspireert, verder brengt”
U wordt van harte uitgenodigd voor de opening van deze expositie
op zaterdag 24 september vanaf 14.00 uur
of voor de sluiting op zaterdag 15 oktober vanaf 14.00 uur
in aanwezigheid van de kunstenaars

Tevens maken wij u nog attent op de sluitingsdag van de expositie van
MARIAN SANDERS EN HAAR LEERLINGEN,
Op zaterdag 17 september vanaf 14.00 uur.
Een laatste kans om dit bijzondere werk nog te zien.
Volgende exposities “Plein 7”:
23 oktober t/m 12 november 2011
Mieneke Karelsen/Huub van Meerwijk
27 november t/m 18 december 2011
“De Onafhankelijken op pocketformaat (4)”

