
Prijslijst expositie "Vrijheid van nu". 23 januari t/m 28 maart 2021.

In deze expositie stellen vier jonge kunstenaars de belangrijke vraag: 
"Wat betekent de vrijheid van nu?"
Er zijn schilderijen die een persoonlijk familieverhaal over gevluchte ouders vertellen.
Een fotoserie over West-Belfast laat zien hoe jongeren opgroeien in een stad met een 
oorlogsverleden. Via textiele werken worden we geconfronteerd met geweld in media, 
taal en entertainment. Een video en kleisculpturen tonen hoe moderne thenologieën ons
een alternatieve vrijheid bieden.

Larissa Schepers
Motherfucker. 
Serie "Stop laughing it’s not funny". 
2019
50 x 150 cm
Acrylkralen, katoen, polyamide, metaal
€ 800,-   

Larissa Schepers
No You. 
Serie "Stop laughing it’s not funny". 
2019
30 x 100 cm
Acrylkralen, katoen, polyamide, metaal
€ 800,-   

Larissa Schepers
Tripple Kill. 
Serie "Stop laughing it’s not funny". 
2020/2021
64 x 97 cm
Acrylkralen, katoen, polyamide, metaal
€ 900,-   

Larissa Schepers
Head Shot. 
Serie "Stop laughing it’s not funny". 
2020/2021
108 x 50 cm
Acrylkralen, katoen, polyamide, metaal
€ 900,-   



Lynn Schüller
When the Belfast child sings again (1/5 + 2 AP)
2019
40 x 50 cm
Fotoprint op mat papier in lijst
€ 500,-   
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Fotoprint op mat papier in lijst
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Elma Čavčić
Ode to my mom
2020
160 x 115 cm
Acrylic and oil pastels on wood
€ 2500,-   

Elma Čavčić
La Vida Loca
2020
115 x 80 cm
Acrylic and oil pastels on wood
€ 1800,-   

Elma Čavčić
Letters for my dad
2020
115 x 80 cm
Acrylic and oil pastels on wood
€ 1800,-   

Elma Čavčić
Daily 40 km run
2020
115 x 80 cm
Acryl en olieverf/pastel op hout
€ 1800,-   

Elma Čavčić
Hoist the sails
2020
115 x 80 cm
Acryl en olieverf/pastel op hout
€ 1800,-   

Elma Čavčić
We will be back at 6.00 AM
2020
120 x 90 cm
Acryl en olieverf/pastel op canvas
€ 1900,-   



Elma Čavčić
Love always wins
2018
50 x 50 
Olieverf en tempera op canvas
€ 900,-   

Elma Čavčić
She wrote me that she got a boobjob
2019
25 x 30 cm
Acyl en olieverf op canvas
€ 500,-   

Elma Čavčić
Lost souls
2017
25 x 30 cm
Linosnede en olieverf op canvas
€ 500,-   

Elma Čavčić
Safety trap
2017
30 x 30 cm
Linosnede en acrylverf op canvas
€ 550,-   

Elma Čavčić
#WJNMK
2019
40 x 50 cm
Acylverf op canvas
€ 800,-   

Elma Čavčić
All man standing
2019
25 x 30 cm
Acyl en olie pastel op canvas
€ 500,-   



Maria Klaassen-Andrianova
Seated Virgin Mary (1/3 + 1 AP)
Serie "Virtual solids: data turning into stones"
2021
30 x 22 x 15 cm
Keramiek (3D geprint klei, handmatig geglazuurd)
€ 1275,-   

Maria Klaassen-Andrianova
Daisy Flower (1/3 + 1 AP)
Serie "Virtual solids: data turning into stones"
2021
21 x 13 x 9 cm
Keramiek (3D geprint klei, handmatig geglazuurd)
€850,-   

Maria Klaassen-Andrianova
Handkerchief (1/3 + 1 AP)
Serie "Virtual solids: data turning into stones"
2021
4 x 22 x 20 cm
Keramiek (3D geprint klei, handmatig geglazuurd)
€750,-   

Maria Klaassen-Andrianova
Branch (1/3 + 1 AP)
Serie "Virtual solids: data turning into stones"
2021
24 x 36 x 11 cm
Keramiek (3D geprint klei, handmatig geglazuurd)
€ 1550,-   

Maria Klaassen-Andrianova
You are not machine (1/4 + 1 AP)
2021
00:01:18
Video
€ 350,-   



Galerie Pouloeuff, Turfpoortstraat 36 a, Naarden-Vesting
Mail: pouloeuff@spinenweb.nl - www.galeriepouloeuff.nl
Tel: 035-6780647
Neem contact met ons op wanneer u geïnteresseerd bent in 1 van deze werken.
Galerie Pouloeuff is een broedplaats voor jong talent en is gelieerd aan de Keep an Eye Foundation.

Elma Čavčić (1995) maakt kleurrijke schilderijen waarmee ze kritisch naar de 21ste 

eeuw kijkt. In haar schilderwerk hanteert ze een beeldtaal die zowel abstracte als 
figuratieve elementen bevat. 

Maria Klaassen-Andrianova  (1990) toont in haar sculpturen van 3D-geprinte 
klei de impact van hedendaagse technologieën op ons dagelijks leven. En in een 
video herinnert een avatar, een digitaal karakter, ons aan onze menselijkheid en
onze vrijheid als mens. 

Het textielwerk van Larissa Schepers (1995) bestaat uit tekstbanners gemaakt van 
kraaltjes. De teksten zijn een vertaling van de woorden die haar kleine broertje 
gebruikt bij het neerschieten van anderen in de virtuele wereld van games.

Lynn Schüller (1993) laat in haar fotografie stadsbeelden en portretten van jongeren in 
West-Belfast zien. Hoe zij opgroeien met de gevolgen van The Troubles. De 30 jaar
durende burgeroorlog tussen de katholieke en protestantse gemeenschappen.



taal en entertainment. Een video en kleisculpturen tonen hoe moderne thenologieën ons


