Adri van Daal: Verhuld ontluiken
De ontwerpen voor de omslagen van Gemerts

voor optimisme. Door digitale bewerkingen van

Heem van de jaargang 2017 zijn van fotograaf

meerdere lagen foto’s heeft hij geheel nieuwe

en photo-artist Adri van Daal (Gemert 1957).

nooit geziene bloemperken laten ontstaan. In

Adri leverde in 2016 als lid van de Foto Expres-

lente, zomer, herfst en winter zijn het andere

sie Groep Gemert [FEGG] al een belangrijke

tinten maar het blijft bloemrijk en nergens wordt

bijdrage voor ‘ons’ zo bijzonder geïllustreerde ju-

ingeboet aan helderheid. Prenten van optimisme

bileumboek ‘Gemerts Erfgoed’. Maar in hetzelfde

voor het hele jaar in een geheel eigen stijl. Alle

jaar trekt hij met verschillende exposities in de

jaargetijden typerend anders, maar onver-

regio ook de aandacht met artistieke opvallende

minderd opfleurend. Allemaal ‘bloemendalen’

fotowerken onder de titel ‘Verhuld Ontluiken’. In

waarin je bloemen gaandeweg blijft ontdekken,

januari van dit jaar 2017 zien we de naam van

of is het, voorzichtig tevoorschijn komen? Kijk

Adri van Daal opeens ook in een groepsexpositie

straks gerust maar uit naar ons zomer-, herfst- of

in het Van Abbemuseum…

winternummer… Een opmerkelijk geheel. Nieuw

Voor zijn project ‘Verhuld Ontluiken’ fotogra-

en origineel. We presenteren het graag met dank

feerde Adri bloemen, die hij door alle seizoenen

aan Adri van Daal.

heen presenteert als evenzovele symbolen
Op de volgende pagina's heeft Adri Gemertse
landschappen met kapellen laten ontluiken.
Adri genoot zijn creatieve opleiding aan de Sociale Academie en SKVE (Stichting Kunstzinnige
Vorming Eindhoven).
(red.-AO)

P.S. tot en met juni 2017 is een deel van de serie
"Verhuld Ontluiken" te zien in het gemeentehuis
Gemert-Bakel aan het Ridderplein.
Zie ook www.adrivandaal.nl
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