
De DAK organiseert

Rondleiding Museum MORE door ervaren gids

Wanneer:        Zondag 16 Januari
Tijd:                13:00 (Verzamelen om 12:35!)
Waar:              Museum More (Hoofdstraat 28, Gorssel)
Prijs:                €10,- (bij deelname van 15 personen)
Opgeven via: www.deventeramateurkunstenaars.nl

Niet-leden DAK van harte welkom

¿QUÉ PASA?
De kunst van Pat Andrea

Van 10 oktober 2021 t/m 23 januari 2022

Museum MORE brengt met ¿QUE PASA? een ode aan het oeuvre van Pat
Andrea (1942). Geboren in Den Haag als zoon van een kunstschilder en
een illustratrice geniet Andrea intussen zowel nationale als internationale
belangstelling. In zijn verontrustende voorstellingen combineert hij
mondiale conflicten met “de vaak problematische relatie man-vrouw”.
Ruim zeventig schilderijen en tekeningen, van de jaren zestig tot vandaag,
getuigen van een even fantasievol als kritisch kunstenaarschap.

http://www.deventeramateurkunstenaars.nl


Diva’s met dolken en beauty’s met bommen. De kunst van Pat
Andrea beweegt zich tussen schoonheid en gevaar. De vele vrouwen die de
hoofdrol spelen in Andrea’s werk, meestal schaars gekleed in
confronterende poses en felgekleurde doosachtige decors,
weerspiegelen zijn levenslange fascinatie voor de femme fatale.

Femme fatale
Haar schoonheid en erotiek gaan gepaard met een dominante, soms
ronduit agressieve uitstraling. Er is een voortdurende spanning tussen
aantrekken en weer afstoten. Gestolde bewegingen geven de indruk
van een momentopname, een geïsoleerde maar betekenisvolle scène
uit een eindeloos groot en complex verhaal, waarin de kijker zich niet
zelden een voyeur voelt. Raadselachtige details en wisselende
perspectieven zorgen daarbij voor een onmiskenbaar magische sfeer.
Bezoek ook: https://www.youtube.com/watch?v=2LhLQocR6qU

https://www.youtube.com/watch?v=2LhLQocR6qU


Pat Andrea Den Haag 1942

De zwarte vaas (1980), collectie ING

Pat Andrea (Den Haag, 25 juni 1942) is een Nederlands kunstschilder, die
afwisselend woont en werkt in Parijs en in Buenos Aires. Andrea is de zoon van de
bekende Haagse kunstschilder Kees Andrea en de tekenares Metty Naezer.

Leven en werk
Hij volgde zijn opleiding aan de Koninklijke Academie te Den Haag met als
belangrijkste docent Co Westerik. Samen met Walter Nobbe en Peter
Blokhuis richtte hij de ABN-groep op (Andrea, Blokhuis, Nobbe). Zij kregen
bekendheid als de Nieuwe Haagse School. Andrea won in 1964 de Jacob
Marisprijs voor tekenen en in 1971 de Koninklijke Subsidie voor de Schilderkunst.

Het werk van Pat Andrea is figuratief en heeft vooral het thema angst als onderwerp.
Zijn manier van schilderen is klassiek te noemen, hij begint met
de onderschildering en legt dunne, transparante glacis over deze laag heen.

Pat Andrea is, als docent schilderen, een dag in de week verbonden aan Academie
voor Beeldende Kunsten te Parijs.
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