
Prijslijst expositie 'Verhullen en onthullen'. 18 juni t/m 21 augustus 2022.

In welke taal spreekt een object? Hoe vertelt een beeld zijn eigen verhaal? Wat kunnen we 
aflezen aan de dieren op een schilderij of aan vormen van een stuk marmer?
In de werken van Bart van Deelen (sculpturen) en Jochem Mestriner (schilderijen) lijkt de 
betekenis van beelden steeds iets te verschuiven. De verplaatsing, vervorming en herhaling 
van motieven leidt tot nieuwe betekenislagen. Het zijn monumenten van een onbekende 
geschiedenis, illustraties van geheime verhalen. 
Voor sommige beelden zijn geen woorden, daar waar die grens bestaat, raken de werken in 
Verhullen en onthullen onze eigen verbeelding. De beelden dagen uit tot dagdromen. Welke
associaties roepen ze bij jou op? Met de voorstelling als vertrekpunt, nemen de beelden je mee 
op reis. 

Beneden

Bart van Deelen
Untitled
2020
139 x 48 x 30 cm
Teak, Agios Petros marmer
€ 5600,-

Bart van Deelen
Metamorphosis II
2021
50,5 x 107 x 107 cm
Beton, staal, Agios Petros marmer
€ 1900,-   

Bart van Deelen
Metamorphosis III
2022
41 x 27,2 x 21 cm
Beton, Agios Petros marmer
€ 1250,-   



Jochem Mestriner
Tienvlek bloeddrup
2022
30 x 20 cm
Olie op doek
verkocht

Jochem Mestriner
Agent van bedrog #1
2022
30 x 20 cm
Olie op doek
€ 500,-   

Jochem Mestriner
Belang van het weven
2022
31 x 20 cm
Olie op doek
verkocht

Jochem Mestriner
Agent van bedrog #2
2022
30 x 20 cm
Olie op doek
€ 500,-   

Jochem Mestriner
Zonder titel
2022
30 x 20 cm
Olie op doek
€ 500,-   



Jochem Mestriner
Lessen van een gedaanteverwisselaar
2022
160 x 140 cm
Olie op doek
€ 3000,-   

Jochem Mestriner
Bloemen van het kwaad
2022
35 x 25 cm
Olie op linnen
€ 600,-   

Jochem Mestriner
La rêver ameuse
2022
200 x 150 cm
Olie op doek
€ 3500,-   

Boven

Bart van Deelen
Piéce de milieu
2019
82 x 59 x 43 cm
Geeboniseerd eiken, Sivec marmer
€ 5200,-

Bart van Deelen
Metamorphosis I
2021
33 x 20,5 x 5 cm
Verguld houten frame, Agios Petros marmer
verkocht



Jochem Mestriner
Agent van bedrog #3
2022
120 x 100
Olie op linnen
verkocht

Jochem Mestriner
Zonder titel
2022
30 x 20 cm
Olie op doek
€ 500,-   

Jochem Mestriner
Witte pauw
2022
35 x 25 cm
Olie op linnen
€ 600,-   

Jochem Mestriner
Een wereld aan wonderen in jouw dijen
2022
30 x 20 cm
Olie op linnen
€ 500,-   

Jochem Mestriner
Metamorf man
2022
30 x 20 cm
Olie op doek
€ 500,-   



Jochem Mestriner
Zonder titel
2022
20 x 30 cm
Olie op doek
verkocht

Galerie Pouloeuff, Turfpoortstraat 36 a, Naarden-Vesting
Mail: mail.ons@galeriepouloeuff.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.

Bart van Deelen (1995) maakt sculpturen van hout, steen en beton. Zijn liefde voor 
ambacht en de geschiedenis die materialen met zich meedragen uit zich in objecten die 
functioneel ogen, maar door esthetische ingrepen een gelaagde betekenis krijgen. 

De kleurrijke olieverfschilderijen van Jochem Mestriner (1998) bevatten allerlei echte en 
fictieve personages, scenario’s en verhalen. Personages uit het ene schilderij duiken op in een 
ander schilderij, waardoor er nieuwe patronen of verhaallijnen kunnen ontstaan. Op speelse 
wijze vervormt Mestriner zijn onderwerpen, van de zee tot letters, van dieren tot literatuur.  






