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Luise Zeelenberg
Als kind raakte ik al vroeg vertrouwd met potlood en 
penseel vooral door toedoen van mijn moeder’s 
broer die een tekenaar van cartoons was. Vaak zat 
ik bij hem in zijn atelier in Amsterdam ademloos toe 
te kijken hoe hij fantasiefiguren tot leven wekte en 
hoe hij uit hout beweegbare poppen gutste. Het 
eerste wat ik dan ook van hem leerde om te tekenen 
was Mickey Mouse.
Later, gedurende vele jaren, werd ik geïnspireerd 
door diverse beeldende kunstenaars en bij hen 
maakte ik kennis met de meest uiteenlopende technieken en stijlelementen.

Mede daardoor kwam ik tot de conclusie dat ik eigenlijk vrij wilde zijn in mijn expressie 
en dat ik mij vooral niet wilde vastketenen aan het ontwikkelen van een zogenaamde 
eigen stijl, alhoewel je daaraan misschien onbewust toch niet ontkomt. Maar het is fijn 
om te kunnen schilderen op de manier die zich voor een bepaald doel en op het 
moment zelf aandient; om zowel fijn te schilderen of abstract als ook om fauvistisch uit 
de bocht te vliegen.

Daarom vind ik het leuk dat ik nu in ‘t Dijckhuis heel 
verschillend werk kan laten zien. 
Info: l.p.zeelenberg@hetnet.nl

Nelleke Walgers
“Het ontwaken van een keramist” 
4 jaar geleden ben ik gestart met 
keramiek lessen. Mijn ontwikkeling 
loopt van ambachtelijk keramiek, 
met draaien op het wiel, het 
namaken van portugees keramiek 
tot nu conceptueel werk. Het 
werken met klei is uitdagend en 
het is leuk om tot het uiterste te 
gaan van je mogelijkheden.

Om mijn ontwikkeling te versnellen 
volg ik nu een vijfjarige 
keramiekopleiding in België waar 
ik nu in het derde jaar zit.

Dit is de eerste keer dat ik in 
Nederland mijn werk tentoonstel 
en ik ben benieuwd naar jullie 
reacties 

Info: nellekewalgers@gmail.com
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