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Exposanten 

 

 

Aleksandrowicz Art – glas 

 

 

Charles Henri – brons 

 

 

Janet Korpershoek – schilderijen 

 

 

Maurice den Boer – brons 

 

 

Mieke Pontier – glas/keramiek 

 

 

Ruth van Weerden - brons 



 

Zondag 18 november 2012 

om 16:00 uur opent de heer 

jhr. M.R.H.M. von Martels, 

Wethouder Cultuur 

Gemeente Dalfsen 

 

 

 

 

de tentoonstelling 

“Galerie Korpershoek 5 jaar” 

  

 

 

 

Duur tentoonstelling: 

18 november 2012 t/m 10 februari 2013 

 

 



“Langnes”, glas en keramiek, 40 cm 

 

 

Mieke Pontier 

 

 

Haar 

gecombineerde 

objecten zijn 

teruggebracht 

tot de essentie. 

De essentie van 

het zijn,  

de oervorm. 

“Lofoten” 

glas en 

steengoed 

28 cm  

“Moon indigo” 

glas en keramiek 



 

 

brons,  70 cm  

 

 

 

Ruth van Weerden 

 

Origineel en 

geestig, maar 

humor met 

betekenis. De 

vormen staan 

ver af van de 

werkelijkheid en 

kracht, 

flexibiliteit en 

vrijheidsdrang 

zijn intens 

weergegeven. 

brons 

55 cm  

 

brons 

40 cm 



 

“Op de Top” 

brons,  70 cm  

 

Charles Henri 

 

In de naakten 

wordt een 

beweging 

gevangen, met 

als doel het 

scheppen van 

een realistisch 

beeld, die een 

relatie aangaat 

met de 

omgeving 

zonder 

dramatische 

effecten. 

“Muggebeet” 

brons 

40 cm  

“Eun Kyung los” 

brons 

55 cm 



“Solo” 

gemengde techniek op katoen, 100 x 100 cm 

 

Janet Korpershoek 

 
Schilderijen uit de serie “Karakters”, 

waarin handeling en houding als 

fragment zijn vastgelegd. 

“Vlucht” 

olie op linnen 

100 cm x 160 cm 

“Gebroken” 

olie op linnen 

100 cm x 160 cm 



 

“FALLEN” 

brons, 35 cm x 30 cm 

 

Maurice den Boer 

 Anatomie en 

beweging zijn 

belangrijke 

elementen in 

zijn werk. Het 

zijn 

voorstellingen 

of 

gebeurtenissen 

die zich op het 

moment zelf, of 

in de  nabije 

toekomst zullen 

voltrekken. 

“Wings of Wax” 

brons 

65 cm x 90 cm 

“The Great Escape” 

brons 

55 cm 



Vlastimil Beranek 

glas, +/- 50 cm 

 

       Aleksandrowicz Art 

 

Expositie van 

topnamen in de 

hedendaagse 

glaskunst. 

 

 

Stan Aleksandrowicz 

kan u met kennis van 

zaken informeren over 

de aankoop van 

glaskunst op het 

hoogste niveau. 



Zwolle 

A28 

Nieuwleusen 



Openingstijden 

 

Zaterdag: van 13:00 tot 17:00 uur 

Zondag:   van 13:00 tot 17:00 uur 

 

en na telefonische afspraak 

 

1
e
 zondag van de maand gesloten 

Galerie Korpershoek 

Oosterveen 27 

7711 BN  NIEUWLEUSEN 

Tel: 06-41150897 

 

www.galeriekorpershoek.nl 

info@galeriekorpershoek.nl 

 




