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Op zondag 25 mei 2014 opent Galerie Wansink een expositie met werk van Hidde van Schie en zijn voormalige 

docent aan de Willem de Kooning Academie, Woody van Amen. Sinds hun kennismaking in 1998 hebben zij altijd 

contact gehouden. Nu resulteert deze vriendschap voor het eerst in een gezamenlijke presentatie.  

 

Hidde van Schie  

(Rotterdam, 1978 - woont en werkt in Brussel/Rotterdam) 

Nadat hij cum laude afstudeerde aan de Willem de Kooning 

Academie in Rotterdam, werd Hidde van Schie beloond met de 

Buning Brongers Prijs. Zijn werk is lyrisch, poëtisch en melanchol-

iek. Op een expressionistische wijze zet hij zijn thema’s op doek, 

daarbij gebruik makend van een gevarieerd, regenboogachtig 

kleurenpalet. Opvallend in zijn oeuvre is een serie huilende vogels, 

die voor Van Schie symbool staan voor vrijheid, macht en wijsheid. 

Tevens blijft zijn werk niet gespeend van enige zelfspot, zoals blijkt 

uit titels als 'My Head Is Too Small To Fit It All' en 'Laurien zegt: Blijf 

er nou met je poten vanaf'.  
       H. van Schie, The Revenge of the Electric Child, 2011, olieverf, acryl en spuitlak op doek, 190 x 170 cm 

 

Woody van Amen  

(Eindhoven, 1936 - woont en werkt in Rotterdam)	   
In een tijd waarin het abstract expressionisme zegevierde, pleitte 

Woody van Amen met zijn Manifest Nieuwe Romantiek voor meer 

gevoel en spiritualiteit in de kunst. Zijn werk is doorspekt met 

symbolen, die tegelijkertijd persoonlijk en collectief beladen zijn. 

Van Amen ontleent zijn inspiratie aan reizen die hij maakte naar 

Amerika, Zwitserland en de Oriënt. In zijn werk streeft hij naar een 

verstrengeling van oost en west door gebruik te maken van 

herkenbare elementen uit deze contreien. Zo plaatst hij de Matter-

horn - voor Van Amen hét symbool voor artistieke vrijheid - naast 

Chinese lettertekens en geometrische vormen als de kubus, 

swastika en TAXAT, een eigen ontworpen figuur van twee dub-

belkruizen.                        W. van Amen, De overtreffende trap, 2014, object, 27 x 27 x 27 cm 
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