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In opdracht van ASTRON heeft KATHAROS een kleurenhoutsnede ontwikkeld. Aanleiding
voor zo’n bijzonder kado is het afscheid van de directeur. Daarna wordt de prent ook als
relatiegeschenk gebruikt. Kunstenares Rita Lentz heeft dit kunstwerk vervaardigd.
Drie elementen vormen het uitgangspunt, namelijk: het natuurgebied van het ‘Dwingelderveld’ hetgeen het werkgebied van ASTRON is, het kantoorgebouw en de Radio Telescoop aldaar.
Het drieluik verbeeldt in het linkerdeel de abstracte panelen van het architectonische
gebouw met daarin een lichte spiegeling van de ramen. Het rechterdeel een fragment
van de Radio Telescoop met het grafische lijnenspel tegen de blauwe hemel en het
middendeel de uitgestrekte vlakte met het kleurrijke bos- en heidelandschap dat zo
typerend is voor het Dwingelderveld. Het drieluik toont tegenstellingen van verschillende
beeldfragmenten: de scherpe lijnen tegenover de zachtere lijnen en de nacht tegenover
de dag. De houtsnede, door Rita ook wel puzzeldruk genoemd vanwege het gebruik van
verschillende houtsoorten en karton, is in een exclusieve oplage gemaakt. De prent is in
meer dan 12 kleuren gedrukt met een beeldformaat van 24 cm x 45 cm.
Rita Lentz (*’59) studeerde in 1990 af aan de Kunst Academie Minerva in Groningen.
Haar werk is in het bezit van particuliere verzamelaars, bedrijven en musea. In 1998
heeft zij de Nederlandse Grafiek Prijs gewonnen. Rita woont en werkt in De Wijk.
________________________________________________________________________________________
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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