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Met de expositie ‘Transitie’ heeft
Galerie Aepos wederom een
kunstenaar in huis gehaald die zich
laat inspireren door de schoonheid
van de natuur.
Henk Hans Tolman dwaalde als
kind over de ‘Lippenhuisterheide’
en nam het landschap van
Opsterland in zich op. “Dat was en
is een inspiratiebron voor mij, net zo
goed als de mensen om mij heen.
Ik was een dromer en leerde al
heel vroeg te kijken, te observeren.
Het geheim schuilt in de verrassing.

Schilderij uit de expositie ‘Transitie’

Als ik aan het werk ben en helemaal op ga in mijn doeken is het elke keer weer spannend
om te ontdekken wat het uiteindelijke resultaat is. De technieken die ik gebruik zijn ook steeds
weer anders. Ik zoek daar graag de grenzen in op.”
Tolmans werk kenmerkt zich door heftige contrasten waarbij de vorm zijn uitgangspunt is. Of
dit nu in grote abstracte doeken is of in kleine komische illustraties. Zijn doel is om gedachten
en emoties uit te lokken en om hierin een dialoog te creëren, door het gebruik van
verschillende materialen.
Zijn inspiratie haalt hij zowel uit de natuur als uit zijn werk als tekendocent op een middelbare
school.

Over de kunstenaar:
Henk Hans Tolman (Lippenhuizen, 1977)
Na zijn middelbare school en een opleiding Detailhandel Mode &
Kleding, vertrok Henk Hans Tolman naar Leeuwarden, waar hij aan
de NHL de opleiding Kunst en Educatie volgde. Inmiddels woont
hij in Groningen waar hij een eigen galerie heeft. Henk Hans werkt
met jongeren als teken- en CKV docent op een middelbare
school in Meppel. Zijn werk is toegankelijk en recht uit het hart.
Soms ook abstract en dan weer heel duidelijk en figuratief. Altijd
met een kwinkslag of een verborgen grapje. Dat maakt zijn werk
verrassend, spannend en soms heftig.

