EXPOSITIE
BEELD & ZO
Hartelijk welkom!
Anita van Golstein Brouwers
13 oktober 2018 van 13:00 -17:00 uur
14 oktober 2018 van 11:00 -17:00 uur

Saskia Keijzers

Anneke Mooi Wilten

F E E ST E L IJ K E O P E N I N G 1 3 o kto b e r 2 0 1 8 o m
1 3 : 0 0 u u r d o o r d h r. K e e s v a n K e m e n a d e .

Georgine Sipman

Aafke Steenhuis

HET OUDE KERKJE
Willibrordstraat 25 5091 CC Middelbeers
Meer info op www.oudekerkje.nl

Ingrid Peters

Georgine Sipman
Rugzakjes.
Mijn kunst moet meer dan mooi zijn.
Ik ga op zoek naar het innerlijk achter het uiterlijk.
Iets zichtbaar maken wat zonder mijn ingreep onzichtbaar zou blijven.
www.georginesipman.nl

Saskia Keijzers
“Organisch abstract”, ontstaan door de verwondering van de
vergankelijkheid. Scheppen door verwoesting is mijn leidraad.
Natura Artis Magistra… De natuur is de leermeester van de kunst.
www.kunstcentrumweert.nl

Aafke Steenhuis
Door de natuur in al haar vormen raak ik geïnspireerd. Ze daagt me uit om
materiaal te kiezen waarmee ik in een nieuwe vorm mijn betrokkenheid
weer kan geven.
www.aafkesteenhuis.com

Anita van Golstein Brouwers
Sinds 2007 maak ik beelden in steen. Hierbij probeer ik de harde steen om
te zetten in zachte, aanraakbare vormen. Thema’s hierbij zijn o.a. vrouwen,
vogels, maar ook abstracte beelden.
www.anitavangolsteinbrouwers.nl

Ingrid Peters
Mijn bron van inspiratie is de natuur in haar vormenrijkdom, zoals bomen,
bladeren, stronken, zand, bergen, rivieren en de woeste krachten die mij er
aan herinneren vrij te willen zijn. De thema’s die ik verbeeld, gaan mij aan
het hart. Zij kunnen zowel van maatschappelijke aard, als van persoonlijke
aard zijn.

Anneke Mooi Wilten
“Dat besef van tijdelijkheid en ijle droom dat het leven juist zo draaglijk
maakt”. (Gerrit Komrij)
Dans is een van mijn passies. De inherente dynamiek van deze expressie
voer ik door in mijn werk: In maquettes, installaties en portretten.
Kunst is voor mij “van de schoonheid en de troost”
www.annekemooiwilten.exto.nl

