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festeert zich deze drang naar harmonie
nie aan te duiden een lieflijke sprookjesachtige
vervaardigd
Zijn laatste schilderijen zijn
jesachtige symboliek gebruikt
die in’
digd met plantenverf Volgens de kunstenaar
principe niet ver af staat van die welke
stenaar
die
Goethe en Steiner aanhaalt
in
sommige
Ster-r eklamefilmpj es
haalt
werken
plantaardige kleuren
wordt
gehanteerd begeeft men zich als
harmoniserend op ons in Het spreekt
kunstenaar op een hellend vlak Ook’
vanzelf dat de synthetische teerkleuren
moet de kunstenaar de kreativiteit van
ren
(shocking colours waarmee in het
de
toeschouwer niet afsnijden
maar
westen kleding
voedsel
drukwerk
hem de ruimte laten Dat doet men niet
leefruimtes etc gekleurd worden
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hii beelden uit de werkelijkheid Verscheidene
scheidene motieven komen
in
veel
stippeltjes en spuitwerk compositair
schilderijen terug bloemen sterren en
zit het
goed in elkaar De acht schilderijen
planeten
ongeboren kinderen vlinderkinderen derijen erg
met plantaardige verf zijn inderdaad
derkinderen landschappen en Indiase
derdaad zachter van kleur en mogelijk
wijzen
De vlinderkinderen symboliseren
ook daardoor harmonischer dan de oudere
ren bijvoorbeeld het geestelijke in de
dere panelen
vervaardigd met kunstharsverf
mens
In
zijn
for
schilderij Quest
harsverf Tenslotte lijkt Torensma mij
Light
vragen zij vanuit de duisternis
meer op dreef wanneer hij bloemen en
de Lichtbrenger om Licht een titel als
sterrenluchten schildert dan wanneer
Reis
naar Morgenland
spreekt voor
kinderen uitbeeldt Die zien er een
hij
zichzelf Het
derde oog refereert aan
beetje ouwelijk en bezorgd uit (sd
rencarnatie
Galerie Steenwijk Steenwijk
Torensma’s symbolen zijn bijna onaards
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aards lieflijk waaruit zijn idealistische
inslag blijkt Mogelijk ben ik een verdorven
dorven neuroticus
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den waar hij 21 werken heeft tentoongesteld
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zo nu en dan wel fijn in tekent
graspollen op de ets Strandje

zoals de

Behalve in het oudere Bandon river
heeft hij eenheid gebracht in zijn schilderijen
derijen In Bandon
river stoort mij
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