expositie 27 november 202o - 27 februari 2021

PORTRET: PETER COLSTEE

my
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privé collecties en installaties
met meer dan 40 kunstenaars
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KOETSIER

my private (p)arts In de tot lila kabinet omgetoverde tuinkamer van de galerie zijn kunst
werken en boeken te zien van Helm de Laat (1954 - 2020). Hij overleed begin maart en op de
rouwkaart stond: “gedreven, soms verbeten voorvechter van homo/lesbische emancipatie”.
Daarnaast introduceerde en organiseerde hij tentoonstellingen voor beeldende kunstenaars
m/v en performances in Villa Lila in Nijmegen. Weinigen kenden zijn bibliotheek en de kunst
collectie. Delen daarvan zijn nu ter bezichtiging en te koop tijdens deze benefiettentoonstelling,
zodat zijn fysieke nalatenschap onder geïnteresseerden verspreid kan worden.
Van de opbrengst van de verkooptentoonstelling zal een passend grafmonument opgericht
worden op zijn laatste rustplaats. Helm verdient zo’n eerbetoon.

IN DE EXPOSITIE NIEUW WERK O.A. VAN
JAAP DE JONGE, DOUGLAS HOLTQUIST,
DIEGO TOLOMELLI EN TEUN VAN STAVEREN

opening Vanwege corona zal de opening volledig online zijn. Op vrijdag 27 november zal
deze vanaf 20.30 uur te volgen zijn via de facebookpagina van de galerie.
plan je bezoek Vanaf zaterdag 28 november is ‘My private (p)arts’ voor bezoek te
bezichtigen. De galerie is open van donderdag t/m zondag van 13.30-18.00 uur.
Vanwege corona werken we met tijdsloten en kunnen we slechts een beperkt
aantal mensen per tijdslot toelaten. Online kan je reserveren voor een
bepaald tijdslot, waarmee je verzekerd bent van toegang tot een mooie
expositie. Van harte welkom www.mooi-man.nl
galerie mooiman male-art Noorderstationsstraat 40, 9717 KP Groningen

Zondags vrij parkeren. Trein: Station Groningen Noord op 3 minuten loopafstand.
mobiel: 06 26 330 655 • galerie@mooi-man.nl
www.mooi-man.nl • www.facebook.com/galerie.mooiman
www.yourdailymale.nl
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