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Expositie Harm van Ee en Paul van den Berg
Houtplein-expositie, Haarlem

Van maandag 23 januari 1995 tot en met dinsdag 21 februari 1995 exposeren
de Haarlemse schilder Harm van Ee en de in IJmuiden wonende beeldhouwer
Paul van den Berg in Gebouw Noord-Holland te Haarlem.
Harm van Ee werd in 1960 te Haarlem geboren.
Hij volgde opleidingen aan de Vrije Leergangen van de Vrije Universiteit
en aan de Amsterdamse Academie voor Beeldende Vorming.
Harm van Ee is geboeid door de natuur in al haar uitingsvormen. Het meest
evenwel is hij gefascineerd door de flora, de plantenwereld. Hij ontdekt
telkens weer nieuwe interessante vormdetails; dat gebeurt als hij wandelt
op het strand en zeeplantenresten sprokkelt, maar ook al bladerend in
plantenboeken. Hij pendelt daarbij tussen de micro- en de macrocosmos.
Al dit beeldmateriaal transformeert hij op associatieve wijze, zorgvuldig
componerend tot een persoonlijke beeldtaal. Met dit onuitputtelijke
aanbod van vormen als uitgangspunt ziet Harm van Ee het schilderen of
pasteltekenen als een organisch proces. In zijn werk, doorgaans staande
formaten, overheersen opvallend vaak, verticale lijnen de compositie.
Harm van Ee wil laten zien wat hij ziet. Zijn werk is een ode aan het
"natuurlijke", het moet een onbevangen uitstraling hebben. Eigenlijk is
dat een voorwaarde. "De vormen die ik schilder moeten over universele
waarden gaan" is zijn credo.
Paul van den Berg werd in 1964 geboren te Sliedrecht.
Hij volgde een opleiding audiovisuele vormgeving aan de Hoge school voor
Kunsten te Kampen. Naast audiovisuele projecten is Paul van den Berg
actief als beeldhouwer. Het karakter van zijn beelden loopt zeer uiteen.
Agressie, erotiek, angst en beweging komen veelvuldig voor in zijn werk.
Hij laat zich inspireren door mensen, dieren, humor, taal en een
onbeperkt aantal materialen zodat in combinatie met zijn talent boeiende
beelden en bespiegelingen ontstaan.
De tentoonstelling in de reeks Houtplein-exposities, in Gebouw
Noord-Holland, Houtplein 33 te Haarlem, is voor belangstellenden vrij
toegankelijk op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur.

Inlichtingen: Gerrit Bosch, bureau Communicatie, 023 - 144356
Harm van Ee, 020 - 6209767
Paul van den Berg, 02550 - 36241
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