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UITNODIGING / INVITATION
TENTOONSTELLING VAN 31 JANUARI – 19 MAART 2016

LAURENT DUFOUR
SCULPTUREN IN STEENGOED EN PORSELEIN

U bent van harte welkom op de opening van de tentoonstelling
op zondagmiddag 31 januari a.s. van 2 tot 5 uur.

Om half drie zal Laurent iets vertellen over het tentoongestelde werk.
Zijn in het Frans uitgesproken tekst zal simultaan worden vertaald.

Openingstijden expositie: woensdag t/m vrijdag van 11 tot 18 uur,
zaterdag van 11 tot 17 uur.

Onze eerste expositie in 2016 is geweid aan het werk van de Franse 
kunstenaar Laurent Dufour (Caen 1977) die daarmee voor het eerst in 
Nederland exposeert.

Laurent Dufour is autodidact, hij heeft gewerkt in de ateliers van Pascale 
Girardin in Canada, in Frankrijk bij Pierre Dutertre en Brigitte Pénicaud, 
in Duitsland bij Johannes Peters.

Zijn werk kenmerkt zich door een grote monumentaliteit en is in twee 
hoofdrichtingen te verdelen. Enerzijds zijn er de kleurrijke kubusvormen 
die op associatieve wijze expressief zijn beschilderd in een verhalende, 
cartoonachtige tekenstijl met mensfiguren die ofwel getooid zijn met 
een dierenmasker ofwel een hybride vorm: mens/dier aannemen.
Anderzijds zijn er de monumentale sculpturale beelden van soortgelijke 
hybride figuren, soms alleen een dierenkop (beer, kat, tijger) die 
verwantschap tonen met de knuffeldieren uit onze kindertijd, soms als 
staande figuur ten voeten uit en soms als masker.

Laurent Dufour heeft zich in relatief korte tijd ontwikkeld tot een actief 
en vooraanstaand kunstenaar die in Frankrijk en daarbuiten vele 
exposities van zijn werk realiseerde. Werk van hem is opgenomen in de 
collecties van het Nationaal Keramiek Museum te Sèvres en het Museum 
La Piscine in Roubaix. Behalve in Frankrijk exposeerde hij in Londen, 
Brussel, Dresden en Tokyo.


