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Anneke Kamerling exposeert bij UWOON
ELBURG - Tot en met juni 2012 exposeert beeldend kunstenares Anneke Kamerling bij
UWOON. Zij is afgestudeerd in architectonische vormgeving en 3D design en eigenaresse van
Artista. Dat is een overkoepelende organisatie voor kunstenaars die individueel of gezamenlijk
werken aan uiteenlopende kunstprojecten en het maken van kunst in opdracht voor met name de
overheid, scholen, instellingen en bedrijven, maar ook voor particulieren, verenigingen en clubs.
M eer informatie over Anneke Kamerling vindt u op www.artista.nu.
M et deze expositie laat Anneke u met name kennismaken met haar kijk op het dierenrijk. Een
deel van de opbrengst gaat naar het Wereld Natuur Fonds.

U kunt deze expositie bekijken op werkdagen tijdens kantooruren (maandag t/m vrijdag: 8.30 17.00 uur) aan de Robbertsmatenstraat 2 in Elburg.

Het Ermelo’s Weekblad, Woensdag 22 februari 2012

Puttens Weekblad woensdag 25 januari 2012

Kunst St Jansdal
Door: Van De Redactie
REGIO - In ziekenhuis St Jansdal zijn in het eerste kwartaal van dit jaar weer nieuwe exposities
te zien. Voor vragen omtrent kunst in het St Jansdal en exposities: Eline van den Berg, facilitair
bedrijf, telefoon0341-435173. Of per e-mail ea.vanden.berg@stjansdal.nl.

Wilma Kruiswijk en Anneke Kamerling van
Artista laten hun werk zien in het St
Jansdal.
Op de gang naar de oogpoli is momenteel een expositie te zien van het werk van Wilma
Kruiswijk van Artista. Haar werk bestaat uit meerkleurige linoleumdrukken.
Op de gang naar de poli KNO is een expositie te zien van Anneke Kamerling, ook van Artista.
Zij werkt meestal abstract en geometrisch. Dit keer laat zij enkele figuratieve en realistische
werken zien, geïnspireerd door de rijke fauna van de Veluwe en Namibië.
M eer informatie over Artista: www.artista.nu, e-mail: info@artista.nu of per telefoon 0341554979 of 06-22501731.
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Artista, Wilma Kruiswijk en Anneke Kamerling
Op de gang naar de oogpoli is momenteel een expositie te zien van het werk van Wilma
Kruiswijk. Haar werk bestaat uit meerkleurige linoleumdrukken. Haar werk is figuratief en
kenmerkt zich door heldere vormen, kleuren en contrast. Naast grafiek maakt zij portretten.
Zowel getekende portretten in potlood of krijt, als portretten in linoleumdruk. In haar portretten
combineert zij de linotechniek soms ook met verfijnde potloodtekeningen. Beide technieken
versterken elkaar waardoor een grote plasticiteit ontstaat.
Op de gang naar de poli KNO is een expositie te zien van Anneke Kamerling. Zij werkt meestal
abstract en geometrisch. Dit keer laat zij enkele figuratieve en realistische werken zien,
geïnspireerd door de rijke fauna van de Veluwe en Namibië. Kenmerkend voor haar werk is het
gebruik van heldere kleuren en gemengde technieken. De kunstwerken zijn zowel te koop als te
huur.
Artista is een initiatief van samenwerkende kunstenaars. Zo werken zij samen aan verschillende
projecten, zoals o.a. de mozaïekbank voor het St Jansdal. Ook maken zij zowel gezamenlijk als
individueel kunstwerken in opdracht. Daarnaast kunt u bij Artista terecht voor cursussen,
workshops en schilderreizen naar Griekenland. Voor meer informatie, ander werk of werk in
opdracht kunt u contact opnemen via de website www.artista.nu stuur een mail of per telefoon
onder nummer 0341-554979 of 06-22501731.

