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“ABRAHAM EN DE MUZE”

14 januari - 25 maart 2017



Onze galerie bestaat 50 jaar en dat wordt gevierd! Wij doen dit met de expositie “Abraham
en de Muze”, met een breed aanbod van werk van meer dan zeventig kunstenaars die eerder
in de afgelopen jaren bij ons hebben geëxposeerd. Het resultaat is een verkooptentoonstelling
met een zeer gevarieerd aanbod van Zaanse, landelijk alsook internationaal bekende
kunstenaars en dit alles in verschillende genres en prijsklassen. De tentoonstelling wordt
geopend op 14 januari en loopt tot en met 25 maart.

In 1966 startte Staphorsius sr. een kunstgalerie en lijstenmakerij in Zaandam. 
10 jaar later werd er verhuisd naar het landelijke Westzaan, waar wij in 1991 het stokje
overnamen. Inmiddels is de galerie uitgegroeid tot een toonaangevende kunsthandel met
een breed scala aan producten en diensten, zoals inlijstwerk met een keuze uit meer dan
duizend verschillende lijstprofielen en honderden kleurvariaties voor passe partouts,
schoonmaak- en restauratiewerkzaamheden voor schilderijen en andere kunstwerken, het
uitvoeren van taxaties, verhuur van kunst en uiteraard de handel in kunstwerken waaronder
ook topografische kaarten en prenten. Regelmatig organiseren wij solo- groeps- en
thematentoonstellingen.

Met dit jubileum geven wij ook aandacht aan de Zaanse kunstenaar Rein Stuurman (1900-
1984), die indertijd grote bekendheid verwierf met zijn illustraties voor de eerste
Nederlandse vogeldetermineergids 'Zien is Kennen!'. Met trots presenteren wij bij de opening
van de tentoonstelling een prachtig geïllustreerde biografie over zijn leven en werk. Nico de
Haan, de bekende vogelkenner en Ambassadeur van de Vogelbescherming Nederland,
verzorgde het voorwoord. Ter gelegenheid van deze boekpresentatie zijn onder meer 
150 aquarellen van Rein Stuurman te bewonderen, afkomstig uit de collectie van het
Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden (zie rechts).

Kortom, een feestelijke start van het jaar 2017 waarbij wij u van harte welkom heten in onze
galerie. 

Een gezond en goed 2017 toegewenst! 

Rina en Rob Staphorsius 
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Openingstijden: dinsdag-zaterdag 9.00-17.00  Ook geopend zondag 15 januari van 13.00-17.00


