
Kunsthandel Ineke Aronds presenteert 
‘songs on paper’ duo expositie van  
Pieter Bijwaard & Luuk de Haan 

Pieter Bijwaard
Zielsverhuizing #12 | 2000  
gouache, gesso and acrylic on paper | 32,5 x 25 cm

Luuk de Haan
stræc 5 | 2013  
fine art print | 78 x 54 cm | unique
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Pieter Bijwaard
In het rijke oeuvre van beeldend kunstenaar 
Pieter Bijwaard (1955) is te zien dat hij telkens 
nieuwe wegen inslaat. Zijn signatuur is er 
echter altijd in te herkennen. De tekeningen van 
Bijwaard getuigen van een stille kracht. Die 
kracht lijkt te zijn ontstaan door de toewijding en 
de vakkundigheid waarmee hij zijn tekeningen 
maakt, deze stralen een intieme atmosfeer uit en 
zijn gelaagd in hun betekenis. 
Pieter Bijwaard werkt sinds medio jaren 
zeventig , op een enkele uitzondering na, op 
één papierformaat: 32,5 x 25 cm. Dit formaat 
schept een formele eenheid in zijn oeuvre. Hij 
volgde de Rietveld Academie te Amsterdam. 
Zijn werk is in museale en particuliere collecties 
vertegenwoordigd. O.a. Teylers Museum, 
Haarlem; Stedelijk Museum Amsterdam;  
De Pont Museum, Tilburg.

Luuk de Haan
In zijn onderzoek naar vorm en ruimte creëert 
Luuk de Haan (1964) nieuwe, poëtische beelden. 
Zijn ongrijpbare geometrische en organische 
vormen getuigen van een esthetische visie en een 
rijke verbeelding.
Hij heeft zich een historische techniek eigen 
gemaakt. Daarin bepalen van te voren ontworpen 
lichtbronnen en het bewegen van zijn fotocamera 
vorm en compositie. Zijn werk krijgt door 
die aanpak dynamiek en diepte. Dezelfde 
vastberadenheid in vorm, compositie en kleur 
is te vinden in zijn tekeningen. Deze worden 
gerealiseerd met hedendaagse technieken, zoals 
het programmeren van software en een digitaal 
potlood. 
Luuk de Haan is vertegenwoordigd op belangrijke 
internationale kunstbeursen als Art New York 
2016, Expo Chicago 2016 en Art Miami 2016. Zijn 
werk bevind zich in diverse particuliere collecties. 
Dit jaar heeft hij ondermeer geëxposeerd in 
Berlijn, Köln, Amsterdam en New York.
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