EXPOSITIE HOUTSCULPTUREN
Anton Berg (56) hakt de mooiste kunstwerken uit stoere boomstammen. Er
komt geen machine aan te pas; alles is handwerk. Hij koopt of krijgt een stuk
hout, gaat ermee aan de slag en zo ontstaat
er, zonder van tevoren een duidelijk plan te
hebben, een juweel. Hij werkt met diverse
houtsoorten,
o.a.
elzenhout,
olij"oomhout, taxus. De beelden zijn alle
zeer divers.
De beelden van Berg ontroeren zijn publiek
met hun schoonheid.

WIE
ANTON BERG

ANTON BERG
Anton hoorde in 2011 dat hij aan de ziekte van Parkinson lijdt. Hierdoor kan hij
niet meer werken. Gelukkig vond hij een hobby: hout bewerken tot beelden.
Iets waarvoor hij niet eerder belangstelling had en waarvan hij nooit had
gedacht het te kunnen, want met kunst was hij nooit
eerder bezig geweest. Na een week in Frankrijk te
hebben gewerkt aan het stuk ‘pipes’ (a"eelding
bovenaan) onder de bezielende leiding van Maarten
Schepers, had hij de smaak goed te pakken. Eén keer
per week gaat hij naar Zeist waar hij van Maarten de
kneepjes van het vak leert. Verder is hij minstens 5
dagen per week te vinden in zijn garage in Woerden,
werkend aan weer een nieuw project. Hij maakte er
vele. Een aantal wordt tentoongesteld in woonwinkel
Home Time.

WANNEER
VR. 15 JANUARI
10:00-17:30 UUR

ZAT. 16 JANUARI
10:00-17:00 UUR

WAAR
Achterstraat 14
Woerden

HOME TIME
Jan Willem Pot is al 15 jaar de bevlogen eigenaar
van de woonwinkel Home Time in de Achterstraat
in Woerden, waar hij eigen;jdse meubels verkoopt
– óók veel houten meubels. Hij richt voor de
exposi;e zijn winkel zo in dat de beelden van Anton
een goed plekje hebben. “Gewoon, zodat mensen
ervan kunnen genieten. Dat verdienen deze
bijzondere beelden, én de mensen.”
www.inhout.jouwweb.nl | www.hometime.nl

INFO
De entree is gratis.

Een kop koffie of thee
met iets lekkers staat
voor u klaar.

