
Galerie Sluispolderkade 4  Expositie 
schilderijen van  Wouter Berns 
en keramiek van  Bastiaan Postma

De Expositie wordt op 23 oktober om 19.00 uur geopend door de heer Henk Ketel. 
Henk Ketel is voorzitter van het bestuur van de Vereniging Vrienden van het Museum 
Maassluis.

Uitnodiging
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‘De wereld is al gek genoeg, je hoeft 

het alleen nog maar te schilderen.’

Wouter Berns (1970), studeerde in 1992 als kunstschilder af aan de kunstacademie in 

Kampen. Zijn schilderijen verbeelden een relativerende weergave van de werkelijkheid.

De kijker wordt op subtiele wijze om de tuin geleid en meegenomen naar een soms 

onvoorstelbare, maar niet onmogelijke wereld. De geschilderde waarheid ligt ergens in 

het midden. Zijn onderwerpen haalt hij overal vandaan, van toevallige ontmoetingen, de 

wereldreligies, literatuur, Griekse mythologie, muziek en film tot de dagelijkse realiteit en 

de wereld om zich heen. Zijn nieuwsgierigheid naar mensen, wat hen beweegt en hoe ze 

zich verhouden tot de wereld en tot elkaar, het klinkt overal in zijn werk door.

Door de manier waarop Wouter Berns zijn verhalen schildert, ontvangt hij veel 

opdrachten; een bedrijfsmissie, een portret of een herinnering verwerkt hij tot een 

karakteristiek, eigentijds schilderij. Ook verzorgt hij schilderworkshops en trainingen. 

Wouter Berns werkt en woont afwisselend in Kampen en Noord-Frankrijk. Wouter Berns 

exposeert in binnen- en buitenland.

Bij AERIE uitgevers verscheen ‘BERNSBOEK’; een kijkboek met meer dan  

80 schilderijen. Het boek zal tijdens de tentoonstelling te koop zijn in de galerie.

Bastiaan Postma (1965) studeerde in 1990 af aan de kunstacademie in Kampen in het 

vak Keramiek. De liefde voor de smeuïge klei uit hij in allerlei vormen van abstract werk 

(gedraaid) tot figuratief: veelal dieren. Bastiaan maakt ook toegepast werk voor gebruik en/

of sier, schalen, vazen, thee- en bloempotten. Bastiaan geeft les en exposeert regelmatig in 

galeries en tentoonstellingsruimtes in het hele land. In tegenstelling tot de vorige expositie 

ligt het accent in deze expositie op het non-figuratieve werk.

open op woensdag t /m zaterdag 11:00 - 17:00 

de laatste zondag van de maand 12:00 - 17:00

en op afspraak 

opening expositie 23 oktober om 19.00.

sluispolderkade 4

3141 vv  maassluis

www.gs4m.nl / info@gs4m.nl

telefoon 010-5924727 / 06-13779654
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