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laat ik een rol

Wat ook tot de natuur behoort is de dood.
Ik maak urnen en gedenkschilderijen voor
mensen die hun geliefden niet in een
serieproduct willen bewaren, maar in een
urn, kistje of kunstwerk dat weerspiegelt wie
de overledene was.
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Zes kunstenaars uit Bred<

19 t/m 24 maar

André Frank
Ik werk als kunstschilder afwisselend realist4:^ t
en abstract met vaak 'het mysf rie' als uitgc n t
punt. Tijdens het schilderen c staan ideeën
en meerdere dimensies als vai elf en is het de
kunst om het beeld sterk en aansprekend te
i , . .. i,,.,.
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Miriam Tanke

Stilte Spn
Als angsti
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verschijnen ook ve
dieren waar ik met
zoveel plezier, liefde
en verwondering naar
kan kijken. Als mens
zijn we het enige
zoogdier met een
zelfbeeld... dat we
niet zijn.
En de k \s
zichzelf. De haas, de
hond, de bloem en de
boom zijn zichzelf.
Nou wij nog ...

Maud van Nie
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Het vastleggen van een emotie
in een tekening.
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