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FIETSERS EN ROEIERS
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TEKENINGEN VAN TIMON HAGEN
KATHAROS presenteert porseleinen bekers met tekeningen van Timon Hagen. Timon tekent
minimalistische figuurtjes en kiest daarbij alledaagse onderwerpen. Meestal de mens in
beweging, de mens die zwemt, fietst, roeit, traploopt, muziek speelt of andere dingen doet.
Zijn humoristische kijk op het leven weerspiegelt zich in een ogenschijnlijk eenvoudige tekening. Maar ook hier zit de kracht in de weglating: de simpele zwarte lijnvoering zonder
schaduw laat de kleine tekening veel vertellen. De subtiliteit van de figuurtjes komt goed
uit op het strakke wit van de door Frans Ottink ontworpen porseleinen bekers. Kenners weten dat Frans staat voor kwaliteit en goede vormgeving. De onderzijde van de beker heeft
een organische ronding die prettig in de hand ligt, en toont de signering van beide kunstenaars. De bekers zijn vaatwasmachinebestendig en bedragen € 19,75 incl. btw per stuk.
Het hoge model meet 10,5cm x 6,8cm en het brede 8cm x 7,5cm. U kunt de bekers bestellen via info@katharos.nl.
Het Stedelijk Museum in Amsterdam exposeerde tekeningen van Timon, toen op keramiek
van Vincent de Rijk. De Volkskrant publiceerde zijn tekeningen bij teksten van de dichter
Maarten Doorman en Timon's werk werd daarnaast opgenomen in het Hollands Maandblad,
Uitgeverij Leopold en De Arbeiderspers. Sinds 2014 staan zijn tekeningen wekelijks in de
Groene Amsterdammer. Timon studeerde aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam.
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met Katharos geeft u kunst cadeau
Bijvoorbeeld voor uw relaties. Of uw bestuursleden. Of voor medewerkers, jubilarissen of als afscheidscadeau.
KATHAROS –Grieks voor zuiver– vindt verrassende relatiegeschenken die boven het gebruikelijke uitstijgen. Zij
draagt ideeën aan of vertaalt uw wensen naar een concept waaraan de kunstenaar vorm geeft. Zo ontstaat een
waardevol geschenk voor zowel gever als ontvanger.
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