RUIMTE

nieuwsbrief nr. 9

voor kunst textiel & design
Open op zaterdag 11- 17 uur

Lage Gouwe 40 Gouda

www.ruimtegouda.nl

ZATERDAG 15 NOVEMBER “ZIE GINDS KOMEN DE DROMEN!”
INTOCHT SINT NICOLAAS IN GOUDA. Het is feest in de stad!
Kom naar Ruimte voor verrassende en originele Sinterklaas cadeau’s

RUIMTE is een winkelgalerie voor verrassende, verschillende en veelzijdige kunst en handgemaakte producten.
Speels, zonder poespas en toegankelijk.
Struin door Ruimte op zoek naar iets bijzonders en verwonder je ….. over de kracht van creativiteit!

November gast exposanten

Wendy van den Bogert - Fotografe en designer
Wilma Ermers-Devree - Kralen Sieraden
Rosita de Vree
- Schilderijen

‘ALONE’

Wendy van den Bogert
Fotografe en designer

www.wendyvandenbogert.nl
Dit is wat Wendy zegt over haar werk en over wat haar inspireert: “Het werk is eigenzinnig, verhalend en een tikkeltje
mysterieus. Mijn inspiratie vind ik in onderwerpen waar niet over gesproken wordt. De kleine ‘taboes’ in het leven waar
(bijna) iedereen mee te maken krijgt. Onverwerkte emoties, vervlogen dromen, verlangens en imperfecties. Fotografie is
de kunstvorm die mij helpt emotie om te zetten naar beeld.
Met mijn beelden wil ik graag interesse opwekken, de kijker aan het denken zetten. De titel van het werk draagt hier aan
mee en geven het werk een extra dimensie.”
De serie ‘Alone’ verteld in 8 beelden het verhaal van een verlangen, een droom. Het verliezen van deze droom en daarbij
de emoties die dit met zich mee brengt; de woede, frustratie en bezinning.
Wendy studeerde aan de Willem de
Kooning Academie in Rotterdam en aan de
School voor Fotografie in Breda. Meer
informatie over haar en haar werk is te
vinden op www.wendyvandenbogert.nl.

Wilma Ermers-Devree

Kralen Sieraden Rosita de Vree

Schilderijen

Schilderij ‘Donnerosse’

nieuwe aanwinsten

Met engelengeduld gemaakt en geregen.
Rood zijn haar nieuwste kettingen.
Een echte feest kleur!
www.krawal.exto.nl

Rosita’s schilderijen zijn meestal abstract en ontstaan
door haar passie voor dans, choreografie, moderne
architectuur maar ook steeds meer door de natuur.
Ze geeft daar een geheel eigen fantasie aan.
www.rositadevree.nl

Zin om ook te exposeren? Vraag naar de mogelijkheden.

mail ruimtegouda@gmail.com of kijk op www.ruimtegouda.nl of bel 0624111124
RUIMTE een dynamische collectief bestaande uit Saskia Visser viltkunst / coach www.arbeau.nl Désirée
Bliek beelden en schilderijen www.atelier59.eu Annemarie Bos zilversmid en bijzondere sieraden
www.annemariebos.nl Karline Blankwaardt tassen en portretten www.viltleer.nl Barbera Barnard
keramiek
Inge Burgerhoudt keramiek / collages www.kleurindekamer.nl Marjorie van der Kruijs tassen
www.mjoor.nl Irene van der Wolf kleding van vilt / vilt opleidingen gestalt therapie www.kunstwolf.nl
Tineke van der Does keramiek en mensbeelden www.tinekevanderdoes.nl
Suzanne Compaan beeldende kunst www.suzannecompaan.nl

