
 

  
 

EXPOSITIE JUNI / JULI 2022  

 

 DICHTER AAN ZEE 

 olieverf op canvas; Geer Huybers en collages; Ellen van Toor 

 

Hij schildert de zee in al zijn facetten. De zee, het spel van de wind 

die golven in extase kan doen opzwellen en schuimend doen 

neerslaan. Het is de entourage waarin Geer zich in zijn element 

voelt. Het licht in de waterdruppels, de onvoorspelbare bewegingen 

en steeds veranderende kleuren, ze blijven hem boeien. Voor Ellen 

bestaat het kunstenaar-zijn uit de waarneming van metamorfoses in 

materiaalsamenstellingen. Materiaal dat de verwende wereld bij het 

afval gooit is voor Ellen de start van een kunstwerk. Vele Zeeuwen 

kennen haar van het ‘ter plekke voor publiek werken’.  

 

    Spelen aan zee. 50x110 cm. Olieverf op canvas van Geer Huybers 
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In deze expositie ging Ellen samenwerking aan met Geer Huybers. 

Het is een expositie waarin het geschreven woord de verbeelding 

ondersteunt dan wel juist uitdaagt om te kijken naar dat wat het 

schrift te vertellen heeft. Zo kreeg bijvoorbeeld collage Zeespiegel in 

de dichtbundel “Synergie” de slottekst mee:  

                        Het bestaan in het oneindige 

Spiegelt zich als alles min één 

Als een punt in de oceaan.    

        *dichtbundel “Synergie” is tijdens de expositie te koop. 

  

NIEUW, NIEUW 

GalleryMaritime start met MINIMALS. Het zijn kleine werkjes die 

de exposerende kunstenaar aanbiedt voor de kleine kunstprijs van    

€ 12,50 per stuk. Elk werk is gesigneerd. De hele oplage is 10 stuks. 

Door de kleine oplage en eenmalige uitgave van deze kunst is het 

werk op de dag van aanschaf reeds een collectors item.   
 

EXPOSITIE DICHTER AAN ZEE; VAN 4 JUNI T/M 31 JULI  
GalleryMaritime Voorstraat 45, 4486 AJ Colijnsplaat.  

Openingstijden elke dag van 12.00 – 17.00 uur 

0622591452 

www.gallerymaritime.nl/www.robbertdas.nl       
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