Middelburg 21-3-2013
Van 12 maart tot 10 mei 2013 vindt in de centrale hal van de rechtbank Zeeland-WestBrabant, locatie Middelburg een expositie plaats van kunstenaar

Marijke Gussenhoven.
De schilderijen in de rechtbank zijn hoofdzakelijk geïnspireerd door de stranden en
kusten in Zeeland, vermengd met beelden en herinneringen uit haar jeugd. Ze zijn op
het eerste gezicht weliswaar abstract, maar bij nadere beschouwing zijn er resten van
achtergebleven visnetten op de stranden, het strand en soms de zee in te herkennen.
Dan is er een sterke associatie met het saffraan. Zo ontstaan gaandeweg nieuwe
beelden, geschilderd met acrylverf op hout, papier, linnen of canvas.
Eerdere exposities: Amsterdam, Blaricum, Almere, Diemen, Aalborg Denemarken,
Lelystad en Veere.

Saffraan
“Ik werk een lange periode met een bepaald thema wat mij boeit. De “Saffron Serie” is
een combinatie van meerdere beelden. Aangespoelde resten van visnetten,
het kostbare saffraan en beelden uit mijn kindertijd, zoals krassen in de lak op mijn
ledikant, waarin ik mensfiguren zag. Emoties, muziek, vaak 'minimal', kunnen ook aanleiding zijn voor het experiment met kleur, vorm en ritme. Er ontstaat een
landschappelijk geheel met speelse verwijzingen naar het strand, de zee, het landschap. Het saffraan blijft mij in meer opzichten boeien.”
Marijke Gussenhoven, geboren in Amsterdam, woont en werkt weer sinds ruim 12 jaar
in Middelburg. Eind jaren '70 organiseerde zij exposities voor andere kunstenaars in
haar galerie “de Cleene Catte” te Middelburg. Tekenen en schilderen nemen in haar
leven een belangrijke plaats in. “Leven en kunst zijn onlosmakelijk verbonden”. Vier jaar
heeft zij gewerkt, geschilderd en gereisd in de VS en Canada, waarna zij terugkeerde
naar Amsterdam.
Met een grafische opleiding en een aantal gerichte cursussen, o.a. zeefdrukken, is
schilderen toch haar voornaamste bezigheid geworden, soms afgewisseld met driedimensionaal werk en fotografie. Het grafische element komt terug in het ritme en de herhaling van motieven.

