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It’s crazy to believe in silly things
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E E R S T E  N I J K E R K S E

G A L E R I E
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Diane Kelderman Patrick Siemons

Anna Skubisz

Hannah Blom



Voor meer informatie en werk in stock,  
kijk op www.galeriepolhus.nl

Open: vrijdag, zaterdag en zondag  
van 13.30 - 17.00 uur of op afspraak.

Galeriehoudster Janny van Steeg  
Eerste Nijkerkse Galerie Polhus

Spoorstraat 1    3862 AC   Nijkerk 
Tel: 033 - 2456986 / 06 - 11455168

In voorbereiding op 033Fotostad gaan Patrick Siemons, Anna Skubisz en Diane Kelderman een 
samenwerking aan. Een fotograaf en twee beeldend kunstenaars op zoek naar gezamenlijke thema’s 
en verhalen. Langzamerhand ontstaat er een wereld waarin witte beelden zich vertonen langs de 
gefotografeerde bosrand en waarin getekende wezens de bomen bevolken. Een mens heeft vleugels, 
een vogel heeft benen en de bomen in het bos buigen zich naar elkaar toe. De vraag is:

Hoe gek is het eigenlijk om in dwaze dingen te geloven?

Als gastexposant heeft Galerie Polhus Hannah Blom 
uitgenodigd. Zij maakt beelden die verrassen, prikkelen, 
zoeken en spelen. Zowel figuratief als abstract wordt er 
gezocht naar een spannende en niet voor de hand liggende 
vormentaal. Lassend, lijmend, naaiend, knopend zoekt 
zij haar weg de ruimte in. Soms naar model, soms naar 
aanleiding van een opdracht, soms vrij werkend zoekt zij 
een weg die de vanzelfsprekendheid achter zich laat. Ook 
nadat een beeld klaar is moet het vragen oproepen, een 
open ruimte creëren voor de waarnemer.

Expositie: ‘It’s crazy to believe in silly things’  
 

Cross-mediale kunst: gezamenlijke expositie die het resultaat is van een bijzondere samenwerking tussen twee beeldend 
kunstenaars en een fotograaf.
 

Locatie: Galerie Polhus, Spoorstraat 1, Nijkerk 
 

Fotograaf: Patrick Siemons
Beeldend Kunstenaars: Anna Skubisz en Diane Kelderman

STAD

Opening op zondag 30 september om 15.00 uur 
door beeldend kunstenaar Mardoe Painter, 

met beelden van de ‘making-of’  van Remko Schotsman.

U bent van harte uitgenodigd


