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Mensaje del Mar  Original painting, oil on canvas  100 x 120 cm  y. 2021

Uitnodiging / Invitation

opening
opening

periode
period

Zondag 18 juli, 13.00 - 17.00 u
Sunday July 18, 13.00 - 17.00 h

Zaterdag 17 juli t/m zondag 15 augustus
Saturday July 17 till Sunday August 15

Light & Illusion
Erika Toliusis

(UY – ’69)

Erika Toliusis inspireert de wereld 

met het mirakel van de oceaan. Als 

metafoor voor het leven. Verrassend, 

onstuimig en toch steeds in balans. 

De balans als beste gids voor de 

mensheid. Vandaag, morgen en voor 

de allermooiste, duurzame toekomst 

op de planeet Aarde.

Erika Toliusis inspires the world 

with the miracle of the ocean. As a 

metaphor for life. Surprising, turbulent 

and yet always in balance. The balance 

as best guide for humanity. Today, 

tomorrow and for the most beautiful, 

sustainable future on the planet Earth.

and more…

Kom veilig en vertrouwd naar de galerie en neem je vrienden mee.
Come to the gallery safely and confidently and bring your friends.



We Need To Understand  Diptych  Original painting, oil on canvas  100 x 200 cm  y. 2021



Self Discovery  100 x 150 cm  Original painting, oil on canvas  y. 2021



Erika Toliusis
Vertrouwd en overrompelend tegelijk, 

dat is vaak de eerste reactie bij het zien 

van de schilderijen van Erika Toliusis. 

Langer en meer verbindend kijken geeft 

het gevoel van bevrijdende energie. 

Energie van optimisme, groei, van 

oneindige mogelijkheden.

By the artist
“Mijn wil om te schilderen komt voort 

uit de aangeboren drang om de magie 

van het moment vast te houden. 

Het licht en een subtiel gevoel van 

hogere wijsheid te vangen. Ik schilder 

en verheug me in de vrijheid die het 

mogelijk maakt om onze wereld te 

creëren en te herscheppen.” 

Erika Toliusis
Familiar and overwhelming at the same 

time, that is often the first reaction 

when confronted with Erika Toliusis 

paintings. A longer look and deeper 

dive give the feeling of liberating 

energy. Energy of optimism, growth 

and endless possibilities.

By the artist
“My will to paint comes from the innate 

urge to hold the magic of the moment. 

To capture the light and a subtle sense 

of higher wisdom. I paint and rejoice in 

the freedom that allows to create and 

recreate our world.”

The Warmth of You  Original painting, oil on canvas  76 x 101 cm  y. 2021



Marjolijn de Bruin (NL)  Feeling my Way  Unique concept item  Brons, albast sokkel  29 cm Fabrizio Pozzoli (IT)  No Noise on the Horizon  Wire, copper  50 x 70 x 25 cm  y. 2020

Nick Mount (AUS)  Scent Bottle Combination  Blown glass cut, polished assembled  78 x 142 x 17 cm Edols & Elliott (AUS)  Red Pod & Red Seed  Blown glass  47 x 17 x 17 cm / 49 x 17 x 17 cm  

and 
more…



Het IMU©-Principe
The Obsession of Art (1994) is een 

internationaal kunsthuis, dat een 

selecte groep kunstenaars exclusief 

vertegenwoordigt. Uitgangspunt voor 

artistiek beleid is het ‘IMU©-principe’:

 I  Inspiratie, zonder diepere boodschap 

verliest een kunstwerk snel bindende 

kracht. 

M  Meesterschap, het natuurlijk 

verbond van talent, vakmanschap en 

noeste arbeid. 

U  Uniciteit, de kunstenaar als schepper 

van unieke artistieke belevenissen.

The IMU©-Principle
The Obsession of Art (1994) is an 

international art house representing a 

select group of artists exclusively.  

The starting point for artistic policy is  

the ‘IMU©-principle’:

 I  Inspiration, without a deeper 

message, a work of art quickly loses 

binding force.

M  Mastery, the natural alliance of 

talent, craftsmanship and hard 

work.

U  Uniqueness, the artist as the creator 

of unique artistic experiences.

De magie van een kunstwerk is dat het zoveel verhalen oproept als er mensen zijn.  

Van kostbare herinneringen en de eraan verbonden emoties. Kunst is de taal van het 

verbond tussen ziel en hart. Van het wonder van ieder mensenleven. We openen graag  

de deuren voor u naar onze wereld van The Spirit of Art.

The magic of an artwork is that it evokes as many stories as there are people. Of precious 

memories and the related emotions. Art is the language of the bond between soul and 

heart. Of the miracle of everybody’s life. We gladly open the doors to our world of  

The Spirit of Art to welcome you in.

Molenstraat 3, 1861 LG Bergen (NH)
T 0031 (0)72 581 84 61  M 0031 (0)6 130 904 58
info@artobsession.com   www.artobsession.com

Open
Woensdag t/m zondag 13.00 - 17.00 u (zaterdag vanaf 11.00 u)  
en op afspraak Private Views en collectie advies.
Every Wednesday to Sunday 13.00 - 17.00 h (Saturday from 11.00 h)
and on request Private Views and collection consult.
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