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UITNODIGING 
Voor de expositie ‘Droom of Werkelijkheid ’van

Ton Vroman
Elzelien Jansen

Ton Vroman exposeert met zijn schilderijen in olieverf of acryl, collages 
en tekeningen in mixed media op papier. Het ontstaan van de 

schilderijen is voor Ton een proces van verwondering, een zoektocht 
naar het onzichtbare achter het zichtbare, de verwondering vertaald in 
beeld, vorm, kleur en ruimte. In deze zoektocht laat hij vaak een deel 
van het proces zien in het eind resultaat, ook het toeval hierin is een 
belangrijk aspect. Het experiment is voor Ton belangrijk, zowel bij het 
maken van schilderijen als bij de ruimtelijke objecten. “Er moet altijd 

een proces van verwondering in zitten en moet ik mezelf kunnen blijven 
verrassen”. (www.tonvroman.nl)

Elzelien Jansen exposeert met haar beelden. Als beeldend kunstenaar 
in Den Dolder, verwondert zij zich vaak over ons vermogen om uit te 
drukken wat wij voelen. Kunst inspireert om dat te doen. De 
wisselwerking tussen wat er leeft van binnen en hoe een kunstwerk 
ontstaat, is zo dynamisch dat je ervaart hoe oneindig het vermogen 
van het leven is om vorm aan te nemen. Wat Elzelien treft in het 
beeldhouwen is, of je in een diepere laag komt, zeker vanuit de 
organische vormgeving. Bij het tekenen/schilderen komen ziele 
roerselen op een andere manier naar boven. In deze expositie is zowel 
plastisch werk in klei en steen alsook teken- en schilderwerk van 
Elzelien te zien. (www.elzelienatelier.nl)

De expositie duurt van 22 augustus t/m 13 september 2020 en is elke 
zaterdag en zondag van 11.00 – 17.00 uur te bezichtigen. U kunt de 
werken kopen. Een deel van de opbrengst is voor het onderhoud van 
de kerk.

U bent van harte welkom!
Bestuur Stichting Dorpskerk Grootschermer


