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Opening expositie op zondag 23 juni om 15.00 uur
Edith Bons
Edith Bons is een veelzijdig kunstenaar. Naast schilderijen in gemengde techieken maakt zij (video)installaties, wandobjecten en
recentelijk ook ruimtelijk werk. Haar kunst is opgebouwd uit een veelheid van materialen (object trouvé). Inhoudelijk begeeft zij zich
tussen uitersten en vindt zich symbolisch terug in het Polengmotief, balancerend tussen het wit en het zwart. Identiteit speelt een
belangrijke rol. Zij vindt deze voornamelijk in de volkscultuur. In haar drie dimensies uitgedrukte oeuvre gebruikt zij ook de technieken
en kleuren die haar beeldtaal zo herkenbaar maken.
Jan Wessendorp over zijn werk
Schilderen is zichtbaar en daardoor voelbaar maken van de innerlijke wereld van de schilder.
Vaak is de toeschouwer getroffen door de techniek, het kleur gebruik, de voorstelling, of de verrassende intelligente invalshoek, dat
is echter niet het wezenlijke van een schilderij. De innerlijke samenhang, de harmonie, de unieke organisatie van het werk is het
wezengevende. Daarin wordt de bezieling voelbaar, die impulsen geeft om je eigen leven vorm te geven.
Het gaat niet om wat er geschilderd wordt maar hoe!

Galerie Ariana

(Henny van Beem)

Galerie Ariana bevindt zich vlak bij de Haagse binnenstad aan het pleintje in het begin van de Vondelstraat, t.o. de
voormalige Openbare Bibliotheek en is bereikbaar vanaf Den Haag CS en HS met tramlijn 17, halte Kneuterdijk.
U loopt via de Molenstraat en de Prinsenstraat naar de Vondelstraat. U kunt parkeren in de directe omgeving
(betaald parkeren van maandag t/m zaterdag 9.00 - 24.00 uur en zondag van 12.00 - 24.00 uur). De dichtstbijzijnde
parkeergarage is de Torengarage in de Torenstraat (zie website van de galerie Ariana).
Openingstijden: woensdag t/m zaterdag 11.30 – 17.00 uur.
Eerste en laatste zondag van de maand 14.00 – 17.00 uur.

Vo n d e l s t r a a t 2 0
En op afspraak.
2513 EV Den Haag
tel: 070 392 36 13
E: galerie_ariana@hotmail.com

www.galerieariana.nl

Afbeelding voorzijde
“De goede tuinman”, acryl op linnen en hout, Jan Wessendorp
“KULIT LANGSEP”, gemengde techniek met object trouvé, 21x18x10cm (lxbxd), Edith Bons.

