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Schilderij - Keramiek - Sieraad

Galerie ‘t Achterhuis
Angret Meij

Lidwien van Wersch

Leegte, ruimte, niets....

Wie de emoties niet kent, begrijpt de vorm
niet. Wie de vorm niets zegt, wordt niet
geraakt door de emoties. De afzonderlijke
elementen van de beelden krijgen hun
betekenis in relatie tot elkaar.

Een thema dat steeds terugkeert in mijn schilderijen, telkens in een andere vorm gegoten.
Wat betekent leegte? Wat doet de leegte met je?
Totale leegte kan beangstigend voelen, of
juist heel bevrijdend.
Mijn werk vertelt een persoonlijk verhaal.
Achter de afbeelding schuilt een diepere
laag. Letterlijke leegte in het werk geeft een
betekenisvolle stilte, een stilte die je kunt
“bekijken”.
Het is vaak ingetogen en heeft een verstild
karakter. Soms een tikkeltje mysterieus.
www.angret.nl

Mijn werk is in materie vastgelegde gedachten
en emoties: angst, verdriet, liefde, afstand en
nabijheid. Wat elk mens meemaakt, gekristalliseerd in mijn beelden. Zo zijn vorm en
inhoud onlosmakelijk verbonden.
Mijn beelden zijn naar binnen gekeerd,
intiem, hebben altijd te maken met het bijzondere van elk mens.
www.lidwienvanwersch.nl

Helga van Leipsig

Lucie Berben

Gravend in de aardlagen van mijn wereld,
vind ik kleinoden uit zilver. Elk sieraad vertelt
me meer over de wereld en hoe ik daar zelf
in sta.
Het zoeken is de kern, geeft voldoening. Deze
keer verbaas ik me over de diepte, de lagen
die tevoorschijn komen bij breuk. Wat is er
allemaal nog meer verstopt? Ik ga op zoek...

In eenvoudige beeldtaal probeer ik vorm te
geven aan wat ik zie en voel. Allerlei vormen
in de natuur geven mij door hun orde, ritme
en herhaling een rustig beeld.

Het creatief proces vertaal ik in woord en
beeld op mijn blog. Al schrijvend leer ik een
andere kant van mezelf kennen.
www.helgavanleipsig.com

Mijn uitgangspunt zijn repeterende vormen
en structuren. Hiervoor is de natuur een bijna
onuitputtelijke inspiratiebron.
www.lucieberben.nl

Omdat dit telkens weer terugkeert, is er
spraken van afwisseling van spanning en
balans, die blijft boeien.

Informele Opening Zondag 6 maart 14.00u
5-6 12-13 19-20 26&28 (2e paasdag) maart ‘16 open 13 -17u
Galerie ‘t Achterhuis - Voorstad St. Jacob 8 - 6041LM

Roermond

