
Prijslijst expositie "LICHT". 14 november 2020 t/m 17 januari 2021.

In deze LICHT expositie brengen vier kunstenaars tijdens de donkere maanden van
het jaar licht in Galerie Pouloeuff. Licht in de letterlijke zin door het verlichten van 
de ruimte door grote stalen frames en kleine gekleurde glaspanelen. Maar ook 
wordt er een licht geworpen op onze digitale wereld en hoe wij hier mee omgaan. 
Poëzie en de rol van licht in de kunstgeschiedenis worden aangehaald, bekeken 
vanaf een windmolen.  
Als toeschouwer wordt het lastig om je niet door het licht te laten meevoeren.

Luiza Guidi
Māyā Original
2019
70 x 40 x 2 cm
Staal, LED
€ 1.050,-   

Luiza Guidi
Māyā Long
2019
170 x 35 x 2 cm
Staal, LED
€ 1.600,-   

Luiza Guidi
Māyā XL
2019
140 x 110 x 2 cm
Staal, LED
€ 3100,-   

Hedwich Hooghiemstra
LIUW I (G)
2019
42,5 x 77 x 7,5 cm
Glas, hout,gerecycled acryllaat, LED
€ 2750,-   



Hedwich Hooghiemstra
LIUW II (G)
2019
48 x 80 x 7,5 cm
Glas, hout,gerecycled acryllaat, LED
€ 2750,-   

Hedwich Hooghiemstra
LIUW II (K)
2019
33 x 28 x 6,5 cm
Glas, hout,gerecycled acryllaat, LED
€ 899,-   

Hedwich Hooghiemstra
LIUW III (K)
2019
33 x 26 x 6,5 cm
Glas, hout,gerecycled acryllaat, LED
€ 899,-   

Hedwich Hooghiemstra
LIUW I (K)
2019
27,5 x 26 x 6,5 cm
Glas, hout,gerecycled acryllaat, LED
€ 899,-   

Emily-Lara Kabos
Lichtgedicht
2016 - 2017
Video 15.00 minuten
Video met ingesproken gedicht
Prijs in overleg



Emily-Lara Kabos
Breeze on a Durtch windmill 1/6 (+ 2AP)
2016 - 2017
53,4 x 75 cm
Print op dibond zijdeglans
€ 540,-   

Emily-Lara Kabos
Breeze from the sea 1/6 (+ 2AP)
Still uit gelijknamige video uit zesluik Horizonreiziger
2016 - 2017
53,4 x 75 cm
Print op dibond zijdeglans
€ 540,-   

Emily-Lara Kabos
Sunset on a Dutch windmill 1/6 (+ 2AP)
2016 - 2017
42 x 75 cm
Print op dibond zijdeglans
€ 500,-   

Pim Leenen
Firewall  1/8
2012
93 x 103 cm
Duratrans print achter trulife  plexiglas, dimbare lichtbak
€ 2500,-   

Pim Leenen
Light Sculpture #1  1/8
2012
60 x 40 cm
Lambda fotoprint op dibond halfmat
€ 800,-   



Pim Leenen
Light Sculpture #2  1/8
2012
60 x 40 cm
Lambda fotoprint op dibond halfmat
€ 800,-   

Pim Leenen
Light Sculpture #4  1/8
2012
75 x 50 cm
Lambda fotoprint op dibond halfmat
€ 950,-   

Galerie Pouloeuff, Turfpoortstraat 36 a, Naarden-Vesting
Mail: pouloeuff@spinenweb.nl - www.galeriepouloeuff.nl
Galerie Pouloeuff is een broedplaats voor jong talent en is gelieerd aan de Keep an Eye Foundation.

De lichtsculpturen “Māyā” van Luiza Guidi (1993) zien eruit als lege 
minimalistische frames die op een verleidelijke manier licht geven en een nieuwe 
dimensie teweegbrengen op een verder vlakke muur.

De lichtobjecten “Liuw” van designer Hedwich Hooghiemstra (1995) bestaan uit 
gelaagde composities van gekleurde glaspanelen. Het werk roept rust en 
contemplatie op en laat gedachten dwalen.

Videokunstenaar Emily-Lara Kabos (1987) staat met haar werk ‘Lichtgedicht’ stil bij 
haar grote inspiratiebron; licht. Staand op een windmolen in Flevoland met de zon 
in het zicht, draagt Kabos haar gedicht op en brengt hiermee een ode aan de 
wereld en aan het licht van diverse kunstenaars uit de kunstgeschiedenis. 

Pim Leenen (1985) laat in zijn fotografiewerk “Firewall” een persoon zien in een 
afgesloten opgelichte bubbel. Hiermee maakt hij ons gedrag in de digitale wereld 
zichtbaar.


