Opdrachten
Naast zijn vrije beelden, werkt John ook in opdracht. Hij is een
meester in het portretteren en wordt als dusdanig veel gevraagd om
geliefden af te beelden in brons. In nauw overleg worden schetsontwerpen of modellen van de onderwerpen beeldend gemaakt.
Voor meer informatie over onderhoud en
restauratie van kunstwerken kunt u
contact opnemen over de
mogelijkheden.

Website: www.johnverhagen.com
Email: info@johnverhagen.com
Telefoon: +31(0)20 6472004
Mobiel : +31(0)6 51120506
Atelierbezoek mogelijk na telefonische afspraak

John Verhagen

B EE L DEND K U N S TENAAR
Voor John Verhagen (Amsterdam 1953) is beeldhouwen
de ultieme kunst.
Na zijn opleiding aan de Rijksacademie en de Rietveld
werkte hij als tekenaar, schilder en grafisch ontwerper.
Begin jaren negentig ontdekte John echter zijn ware passie:
het maken van bronzen beelden.
Om het ambacht ‘in de vingers te krijgen’
experimenteerde John aanvankelijk met
verschillende stijlen van boetseren en
manieren van vormgeven van zijn
beelden.
Gefascineerd door het brons als
materiaal ontwikkelde hij zich ook
in het afwerken van de gietingen
van zijn beelden. Daardoor kan hij
de textuur en patina van zijn beelden
tot in de kleinste details naar zijn
hand zetten.
Hij behoort hiermee tot de
kunstenaars, die volledig zelfstandig
beelden kunnen creëren, van wassen
model tot bronzen beeld.
Maar voor John is de perfecte beheersing
van het ambacht alleen een middel tot een
artistiek doel. Het gaat immers niet om een
afbeelding, maar om de verbeelding; het
zoeken naar een andere manier van kijken,
die voorbij gaat aan de waan van alle dag.
Zijn talent is niet onopgemerkt gebleven
en toegevoegd aan significante kunstcollecties
van (inter)nationale bedrijven en verzamelaars.

Expressie en
beweging in brons

Monumentale
sculpturen

John heeft zich ontwikkeld tot een uniek beeldend kunstenaar met
een kenmerkende en eigen stijl.
Zijn beelden van mensen en dieren verrassen, maar niet door een
eenvoudige gelijkenis. John laat weg of versterkt de trekken en
vormen van zijn modellen. Dat resulteert niet in karikaturen,
maar in beelden die een karakter onthullen.
Wat zijn modellen typeert is de beweging, dynamiek en motoriek.

De grote bronzen van John laten beweging zien van een geheel andere
aard dan de vaart en vlucht, die in de koppen en figuren tot leven
komen.
Reuze schelpen roepen de ritmiek van de zee op, zoals ook de
waternimf Najade uit de golven oprijst.

De Circulation idealiseert beweging tot een geometrische vorm,
slechts schijnbaar statisch en simpel. Bij nadere beschouwing
beweegt de blik van de toeschouwer zich in een zoekende cirkelgang
om de vorm in al zijn ruimtelijke complexiteit te doorgronden, slechts
schijnbaar statisch en simpel. Bij nadere beschouwing beweegt de
blik van de toeschouwer zich in een zoekende cirkelgang om de vorm
in al zijn ruimtelijke complexiteit te doorgronden.

