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Vrouw met sinaasappel, 80 x 100 cm

Ruiter, 100 x 100 cm

Vrouw met vogel, 120 x 100 cmStaand met vogel, brons, 112 cm Vrouw met vogel, brons, 75 cm

Amazone, 120 x 140 cm

"Een levende Eenheid "van Peter Harskamp
Peter Harskamp (1951 ) Beeldhouwer -Schilder. Speciaal voor de expositie bij Gallery Bell’Arte
maakte Peter Harskamp beelden in combinatie met schilderijen : Een levende eenheid.
Twee aspecten die elkaar totaal uitsluiten en daarom altijd met elkaar verbonden zijn. Het is
daarom ook niet toevallig dat in de schilderijen en beelden van Peter de huid en het oog zulke
belangrijke factoren zijn. Ze vormen immers bij uitstek de grens tussen "binnen" en "buiten"
tussen onszelf en de wereld. Het uitzonderlijke van de sculpturen en schilderijen van Peter is
nu precies dat hij dat kan visualiseren. Hij modelleert en schildert warmbloedigen, geen lege
vormen of gedachten zonder lichamelijke "substantie".

Zeer geachte heer, mevrouw,
Met bijzonder genoegen nodigen wij u van harte uit voor deze unieke expostie.
Preview zondag 12 november van 13.00-18.00 uur waar Peter Harskamp dan ook aanwezig
zal zijn. Deze expositie duurt t/m 25 februari 2007.

Met vriendelijke groet,
Doret Huibers 

Gallery Bell’Arte Openingstijden:
Jekerweg 51 di. t/m za. 11.00-17.00
6212 GA Maastricht zo. 14.00-17.00 en op afspraak.
T/F 0031(0)43 3211702
E welkom@gallerybell-arte.com
I www.gallerybell-arte.com
I www.libasaf.com

Zondag 11 maart 2007 opening expositie Gerti Bierenbroodspot

Tevens werk van:
Luc Bemelmans
Gerti Bierenbroodspot
Emile Cornelis
Evert van Hemert
Nic Jonk
Carlos Mata
Jan Pater
Eddy Roos

De beeldengalerie van Maastricht
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Vrouw met kat, brons 54 cm

Getting together, 100 x 80 cm

Vrouw met kat, brons 42 cm

Vrouw met blauwe doek, 100 x 120 cmVrouw met kat, 80 x 100 cm

Luchtspiegeling, 200 x 180 cm

De Heer en Mevrouw / de Heer / Mevrouw:

Naam: ............................................................................................................................................................................

Adres: ............................................................................................................................................................................

Postcode en woonplaats: ........................................................................................................................................

E-mail: ..........................................................................................................................................................................

❑ komt / komen zondag 12 november 2006 met … pers.
❑ bestelt / bestellen de DVD “Meesters in de beeldhouwkunst” door e 15,- over te

maken op bankrekening 42.84.30.260 t.n.v. Gallery Bell’Arte.

Handtekening ................................................................................................
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