Judy Bakker

“Kleurrijk Bergen”, acryl op doek | acrylic on canvas, 150 x 50 cm

‘’Kleurrijk Bergen’’ is een van de nieuwe werken
van Judy Bakker. Het werk is boeiend en
fascinerend, het kleurgebruik en de gelaagdheid
geeft haar schilderijen een geheel eigen sfeer en
emotie. Voor haar is schilderen het componeren van
kleur, vorm en structuur : telkens opnieuw
toevoegen, wegnemen, heroverwegen en
overschilderen tot de gelaagdheid de juiste
spanning heeft bereikt, altijd op zoek naar een juiste
balans. Neem vrijblijvend een kijkje in haar
huisgallery, waar u haar abstracte schilderijen én
beelden kunt bekijken in huiselijke sfeer.
De handgevormde beelden zijn sober van kleur,
niet geglazuurd, maar handbeschilderd.
In het dorp Bergen vindt elk jaar in oktober een
groot festijn plaats : de Kunst 10-daagse.
Tien dagen lang ‘’open huis’’ bij 200 kunstenaars. Ook Judy doet hier aan mee. Bij mooi weer
wordt ook de tuin erbij betrokken. Een glaasje jus
d’orange staat voor u klaar !

‘’Colourful Bergen” is one of the latest paintings
made by Judy Bakker. Her work is fascinating, the
earthy colours and many layers is giving the
painting a unique atmosphere and emotion.
Painting for her is the search of a composition of
colour, shape and structure : add, remove,
repeatedly rethink and recoating until the correct
voltage to the layering is reached, always looking
for the right balance. Feel free to have a look in her
home gallery to her paintings ánd sculptures in a
homely surrounding. The hand shaped images are
sober, not glazed, but hand painted. Each year in
October there is a big Art Festival in her village, the
10-days of Art in Bergen, where more than 200
artists opens the door of their studio’s. Judy also
takes part of that event, her home gallery is open
and also the garden is involved when the weather is
good. Feel welcome, a glas of orange juice is waiting
for you !
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