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                             Tussen de ander en ik... 
 
Voor beide kunstenaars is verbondenheid een terugkerend thema 
in hun werk. Wat leeft er tussen de mensen? Hoe is de ruimte 
tussen de mensen. Kan je de kwaliteiten daarvan zichtbaar 
maken? Hoe ziet verbondenheid er uit, of afstand? 
Je bent van harte uitgenodigd om de ruimte tussen de beelden 
te betreden. Op zondag 5 juni 2022, om elf uur zal de expositie 
geopend worden door Gert Siebes en op 6 juni, om 16 uur zal 
Odulf Damen de expositie muzikaal afsluiten. 

Erica van Hoek 


Er is een diepe behoefte om 
dat wat in mij leeft en wat me 
inspireert tot uitdrukking te 
brengen in mijn beelden. 

Dat kan een zoektocht naar 
zingeving zijn maar ook een 
uiting van mijn liefde voor 
dieren en de natuur. 

Hierbij is ‘Joie de Vivre ‘mijn 
leidraad. 
Pinksteren staat voor mij voor 
onderlinge verbondenheid 
tussen mensen. 

Dit kan zijn in liefde en licht, 
maar ook in een gedeelde 
energie die deel uitmaakt van 
alles wat er bestaat. 

De beelden in deze pinkster- 
expositie beantwoorden hier 
voor mij aan.  

www.ericavanhoek.nl 


Rolf Zeldenthuis  

Voor mij gaat de fascinatie van 
het driedimensionale vormen 
via de handen. Handen die 
zowel de vorm kunnen 
waarnemen als veranderen. 
Handen kunnen de ruimte 
begrijpen. Ook de ruimte 
tussen mensen of om een 
mens heen. Is deze gevuld, en 
zo ja, hoe dan, of is deze leeg? 
De intermenselijke ruimte, kan 
je ook betrekken op de ruimte 
tussen beeld en waarnemer. 
Wat gebeurt er tussen 
waarnemer en beeld? Ik zoek 
naar de morele kwaliteit van 
die ruimte. Dat kan niet zonder 
toeschouwers: dus je bent van 
harte welkom. 

https://
www.aardewerkplaats.nl/
beeldwerkRZ/ 

    
Erica en Rolf delen het dak waaronder ieder een atelier gebruikt. 
De ateliers bevinden zich op de Stichting Aardewerkplaats Amiel 

in Voorstonden. 

https://ericavanhoek.nl/
http://www.ericavanhoek.nl
https://www.aardewerkplaats.nl/beeldwerkRZ/
https://www.aardewerkplaats.nl/beeldwerkRZ/
https://www.aardewerkplaats.nl/beeldwerkRZ/
https://www.aardewerkplaats.nl/beeldwerkRZ/

