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VAN 2 MEI TOT EN MET 8 JUNI

Waalse kunstschilder exposeert in kunstgalerie De Vuursteen
UDEN - In de Udense Kunstgalerie
De vuursteen exposeert momenteel
een bijzondere kunstenaar, nameijk de Waalse kunstschilder Didier
Maghe. Deze vooral in België
spraakmakende kunstenaar schildert de 'naakte waarheid' door
hem uitgebeeld in 3 verschillende
series: de Maghiërs, Eva's en Naakten.
Zijn deze Maghiërs soms pas uit de
aarde opgestaan,mismaakt en nadruipend, met sporen van gloeiend magma in hun ogen ? Zijn deze wezens
nog niet af, zijn ze gewoon verschillend of komen ze van een andere
planeet? De wereld van de Maghiërs
roept steeds nieuwe angstige vragen
bij ons op en nooit volgt er een antwoord dat ons geruststelt…. of toch ?

Geborgenheid
De Waalse Didier Maghe schildert de
mens in zijn naakte waarheid, zonder
te idealiseren of te verbloemen. En is
iemand die onomwonden uiting geeft
aan de menselijke gevoelens als
kwelling, zwaarmoedigheid en lichamelijk lijden. Ontwapenend toont hij
de (wan)hoop, met vervorming, uitvergroting en gevoelige gelaatsuitdrukking. Hij uit de gevoelens van de
gewone mens, figuren op zoek naar
geborgenheid. Maghe schildert vanuit
de buik. Hij springt, zoals de oude expressionisten, eigenzinnig en impulsief om met kleur en vorm, alsof zijn
borstel de emoties dirigeert. De lijnen
van deze meester in het perspectief en
de anatomisch correcte techniek
vloeien er probleemloos uit. In enkele

Expositie. Van 2 mei tot en met 8 juni is in De Vuursteen aan de Markstraat 53A
in Uden een expositie van Didier Maghe te zien.
trekken schetst hij het karakter van
zijn personages en legt met stevige
kleuren en levendige penseelstreken
hun gevoelens bloot. Geen enkel doek
laat de toeschouwer onberoerd, ze

verwarren en confronteren met intrigerende taferelen van persoonlijkheid.
Zijn portretten ogen brutaal, maar
verassen door de eerbied voor het
mysterie van de psyche.

