“Op weg naar het
h licht””
Een serie insp
pirerende schilderin
ngen doorr Nelleke V
Vonk
maart tot 30 april 2019
2
is Nelleke Vonk te gast in Het Steiiger.
Van 5 m
Het do
oor haar geekozen thema ‘Op w
weg naar het licht’ is veelomvvattend.
Meet haar scchilderijen
n draagt Nelleke beelden
b
aa n, waarm
mee ze u uitnodigt
u
om te kijken, te
zieen. In de hoop dat er een reso
onantie
onntstaat. Waarbij
W
bee
elden die in u opge
eslagen
zijnn zoals ervaringe
en, verhaalen, gevoelens,
verlangens worden
n aangeeraakt, wakker
woorden gero
oepen.
Dee tentoon
nstelling ‘Op
‘
weg naar het licht’
beestaat uit een serrie mensffiguren die
d zijn
onntstaan door gebrruik te m
maken vaan een
onneffen ond
dergrond. De onefffen onde
ergrond
maaakte Nelleke doorr eerst heet papier of het
met zijdevvloeipapie
er te beplaakken. De
e schilderingen op sstof hebben ook
doek m
zo’n on
neffen ondergrond door de manier waarop
w
zij de stof vaan tevoren heeft
geprep
pareerd. Vanuit
V
die
e oneffenn ondergro
ond en de kleurkeeuze die Nelleke
N
maakt ontstaan de mensffiguren diee ‘Op weg
g naar het licht’ gaann.
De kun
nstenaar
Nellekee Vonk is een veelzijdigg kunsten
naar. Naast de tentoonge
estelde
schildeerijen mett acrylverrf maakt zij collage
es, schilde
erijen meet softpastels en
hand ggeverfde zijden en gevilte
g
shaawls.
Kleuren fascinerren haar en
e spelen eeen belangrijke rol in haar weerk.
Zij laatt zich insspireren door
d
mennsen en de
d natuur. In haar beeldend
d werk
probeeert ze dee menselijjke relatiees in al zijn diverrsiteit vasst te legggen. Bij
landschappen gaaat het om
m het weeergeven vaan de weid
dsheid en de verstillling.
Wenskkaarten vaan haar we
erk zijn zo ndag 17 maart
m
te koop.

De openingstijden van de tentoonstelling:
Zondag 10.00 uur tot 13.00 uur
Dinsdag en zaterdag van 12.00 uur tot 16.00 uur.

Contactgegevens
Nelleke Vonk
06‐30939757
www.nellekevonk.nl

vonk.nelleke@gmail.com

