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Flos Pol
Hein van Delft



Flos Pol
1954, Haarlem
Hogeschool voor de Kunsten, Kampen, teken/
schilderlessen
Woont en werkt in Kloosterburen

WIEREN
Wieren drijven waaierend als sluiers op het water,
blijven achter op het wad. Flos Pol herschept die natte
wereld van algen, grassen en micro-organismen in
verf. Groenen, gelen, bruinen en zwarten vloeien over
het vlak. De vormen bewegen alsof ze eerder ontstaan
zijn dan gemaakt. Uitbotten, groeien, bloeien en
verwelken vindt evenzeer plaats op papier als buiten.
Aangespoelde plastic draden spelen mee in die
schoonheid en onthullen tegelijkertijd de wrange
realiteit, de noodzaak van natuur.



Flos Pol Serie Organische vormen en structuren
gemengde techniek op aquarelpapier 29 x 21 cm



Flos Pol Zonder titel, acrylverf op aquarelpapier 105 x 75 cm



Flos Pol Zonder titel, olieverf op linnen 80 x 80 cm



Flos Pol Zonder titel, acrylverf op aquarelpapier 30 x 40 cm



Hein van Delft Footprints waddenklei en ijzerdraad op ecoboard 50 x 40 cm



Hein van Delft
1951, Tilburg
Van Hall Larenstein, Velp
Woont en werkt in Amsterdam

WADDEN
Gebarsten grond, de barsten gevormd in een
regelmatig maar niet strak geometrisch patroon.
Hein van Delft maakt en laat ontstaan.
Hij werkt met de natuurlijke eigenschappen van de
klei om abstracte, verstilde miniatuurlandschappen te
vormen. Ingekaderde, tactiele, geelgrijze velden met
hier en daar een rechte lijn. Rust en ruimte van het
wad is voelbaar aanwezig. In het werk sublimeert hij
zijn woede en weemoed over de gevolgen van ons
grenzeloos misbruik van de aarde. Schoonheid en
troost komen ervoor in de plaats.



Hein van Delft Footprints waddenklei en ijzerdraad op ecoboard 50 x 40 cm
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Op de achterkant

Flos Pol
Wierwerk
draadwier op aquarelpapier
56 x 76 cm

Hein van Delft
Footprints
waddenkleiop ecoboard
45 x 45, 40 x 45, 45 x 45 cm

#41 oplage 75 € 5,00

Op de voorkant

Flos Pol
Zonder titel,
acrylverf op aquarelpapier
65 x 75 cm

Hein van Delft
Footprints
waddenkleiop ecoboard
45 x 45 cm


