Persbericht - 1 oktober 2018
Expositie Spirit of Nature

door kunstfotograaf Merel Huisink

Galerie de Stoker te Amsterdam toont van 20 oktober tot en met 18 november
2018 werk van fotokunstenaar Merel Huisink. In haar fotoserie Spirit of
Naturericht zij zich op de schoonheid van de aura in de natuur. Volgens haar is
alle materie een vorm van energie. De hele natuur, dieren en mensen zijn
doordrongen van levensenergie. Zelfs het water en de atmosfeer zijn hiermee
gevuld. In het werk Spirit of Nature laat Huisink de sluier tussen de sterfelijke
en de ontastbare wereld vervagen.
Op poëtische wijze combineertMerel Huisink twee disciplines: fotografie en
aquarel schilderkunst. Spirit of Nature verwijst ze naar de kwetsbare maar ook
de krachtige geest die zich in de natuur bevindt. Merel Huisink maakt deze
onzichtbare energie waarneembaar door rondom de contouren van
natuurelementen de aura te verbeelden. Met schilderachtige beelden maakt
ze de toeschouwer bewust van de bezielde kosmos.
Merel Huisink
Merel Huisink (1991, Haarlem) woont en werkt in Amsterdam als
kunstfotograaf. Nadat ze haar studie Art and Design afrondde, studeerde ze
aan de Hogeschool van de Kunsten in Tilburg en vervolgens aan de University

of AppliedPhotography in Amsterdam. In 2017 heeft ze haar fotoserie ZEN als
boek uitgegeven.Huisink is behalve kunstenaar ookredacteur bij PfMagazine,
waarvoor zij over autonome fotografieschrijft.
In haar werk is het uitgangspunt de oorsprong van het leven. Ze vertaalt haar
visie over het leven in metaforische en poëtische beelden van de natuur. Voor
Huisink is haar werk de reflectie van haar gevoelens en gedachtes, waarmee ze
de toeschouwer aanzet tot het filosoferen over de ziel.
De opening is op zaterdag 20 oktober van 16:00 tot 18:00 uur.
Merel Huisink – Spirit of Nature
Galerie de Stoker
Witte de Withstraat 124
1057 ZH Amsterdam
20 oktober tot en met 18 november 2018
Zaterdag en zondag van 12:00 tot 17:00 uur
Voor meer informatie www.merelhuisink.com of www.destoker.nl.

