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In deze expositie presenteer ik met veel plezier het werk van
fotograaf Wilco Dragt (nieuw in de galerie) en nieuw werk van
twee bekenden van de galerie, bronzen beelden van Tineke
Thielemans en bijzondere sieraden van Greetje Sieders. Ook dit
jaar vind ik het weer heerlijk om te beginnen met een pure en
heldere expositie die ruimte maakt voor vele verrassingen in 
het nieuwe jaar... Nieuwsgierig? Kom vooral langs! (En... op 
valentijnsdag 14 februari heb ik mijn eerste verrassing voor u.)

WILCO DRAGT
In deze tentoonstelling neemt fine-art land-
schapsfotograaf Wilco Dragt u mee langs water-
vlaktes en sneeuwlandschappen. Met zijn verstil-
de en minimalistische zwart-wit foto’s creëert hij
een nieuwe wereld, waarin beweging vloeibaar
wordt en juist op die manier bevroren lijkt te
zijn. Maar dan wel een bevroren wereld met een

grote zachtheid, die wordt versterkt door de bijzondere afdrukken die hij
van zijn werk maakt. Er wordt werk uit verschillende projecten getoond,
en dat in verschillende landen is gemaakt: Nederland, Frankrijk en
IJsland. Het kenmerkende van de tentoongestelde foto’s is de leegte en
stilte die voelbaar zijn. En tegelijkertijd geven ze de toeschouwer alle
ruimte om te fantaseren en in eigen gedachten te verdwijnen. 
Op donderdag 12 februari geeft Wilco van 20-22 uur een gratis
toegankelijke uitleg over zijn werk en de gebruikte technieken.

GREETJE SIEDERS paart vakmanschap, zij is edelsmid
en volgde een tekenopleiding, aan een vrij beeldend
vermogen. Hiermee zet zij haar sieraden op een
hoger plan en ontving daarom in 2000 de Arti-
shockprijs voor een serie broches. Ze heeft een
eigen stijl. Haar sieraden zijn eigenlijk mini-
sculpturen. Driedimensionaal, in eenvoudige vormen

gesmeed, maar met een variatie en mate-
riaalgebruik die de aandacht trekt.
Naast diverse metalen gebruikt zij bijvoorbeeld ook
edelstenen en muntjes, stukjes glas, fossielen en
kiezelsteentjes. De sieraden zijn, met secure perfec-

tie afgewerkt, kunstwerken in klein formaat. 

TINEKE THIELEMANS studeerde aan de Pedago-
gische Academie te Amersfoort en exposeert op beurzen en in
galeries. Je ziet haar bijzondere denkwereld in haar werk. Een
wereld die kwetsbaar en gevoelig is, maar waar je glimlachend
naar kijkt. Zoals zij zelf zegt: “Met mijn beelden wil ik de mensen
verbazen, hun verbeelding activeren en ze aan het denken zetten.
Vaak gebruik ik ook dieren die ik fascinerend vindt. Ik dicht de
dieren vaak menselijke eigenschappen toe. Dat kan aandoenlijk
maar ook prikkelend en verrassend zijn. ”

Graag tot ziens deze maand in de galerie of op de opening 
zondag 1 februari van 14-17 uur met Wilco Dragt, 
Greetje Sieders en Tineke Thielemans. 
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