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Marcello Malandugno  Chrysalis-Alminidae  Original painting, mixed media incl. oil on canvas  70 x 80 cm  y. 2021 Marcello Malandugno  Sacred blue  Original painting, mixed media incl. oil on canvas  70 x 70 cm  y. 2021



Marcello Malandugno  Oracle-Persis  Original painting, mixed media incl. oil on wood  60 x 120 cm  y. 2021



Marcello Malandugno (IT - ‘65) 

Alles in het leven ontstaat vanuit de 

eeuwige, natuurlijke balans. Zoals 

de getijden. Het is die balans die de 

energetische bron vormt voor het 

bestaan. Vrouwelijk and mannelijk, 

droom en werkelijkheid, groei en 

vergankelijkheid, geven en nemen, 

geest en materie. Al mijn schilderijen 

verbeelden die existentiële balans. 

Everything in life starts with the 

eternal, natural balance. Like the tides. 

It is that balance that is the energetic 

fountainhead of existence. Feminine and 

masculine, dream and reality, growth 

and transience, give and take, mind and 

matter. All my paintings represent that 

existential balance.

By the artist

Esthetiek en kracht, zekerheid en 

verwondering, gevoeligheid en 

concreetheid. Het zijn allemaal uitingen 

van de spannende balans die in alle 

schilderijen van Marcello te ontdekken 

zijn. Ontdekken, want die schilderijen 

vragen om verdiepte aandacht om de 

verbinding en het openbloeien van de 

innerlijke kracht te kunnen beleven. 

Aesthetics and power, certainty and 

wonder, sensitivity and concreteness. 

These are all expressions of the exciting 

balance that can be discovered in all 

Marcello’s paintings. Discover, because 

these paintings require deepened 

attention in order to experience the 

connection and the blooming of inner 

strength. 

Deladier Almeida (BR - ’61)

Deladier’s ervaring tijdens zijn allereerste 

vlucht van Brazilië naar Californië, is als 

een astronaut die de atmosfeer verlaat. 

Het beeld van de planeet raakte hem 

als een bliksemschicht. De versmelting 

van mens en natuur ontroert hem diep. 

De schoonheid van de synergie tussen 

de menselijke voetafdruk en duidelijk 

ontvankelijke condities van de natuur. Hij 

concludeerde; dit is mijn thema; wat een 

wonderlijke wereld.

Deladier’s experience on his very first 

flight from Brazil to California, is like 

an astronaut leaving atmosphere. The 

image of the planet hit him like a bolt of 

lightning. The merge of man and nature 

moves him deeply. The beauty of the 

synergy between the human footprint 

and clearly receptive conditions of 

nature. He concluded; this is my theme; 

what a wonderful world. 

By the artist

Mijn vreemde perceptie van de aarde 

geeft me de beelden die ik schilder. In 

trance zie ik het allemaal heel duidelijk. 

Ze komen naar voren als ik ze niet zoek. 

Ik laat ze vrij bloeien. Mijn penselen 

worden door die fantasieën geleid en ik 

bemoei mij er zo min mogelijk mee.

My weird perception of the earth gives 

me the images I paint. In trance I see it 

all clear. They come up when I don’t look 

for them. I let them blossom freely. My 

brushes are guided by those fantasies 

and I interfere as little as possible. 



Deladier Almeida  Return to Biesbosch  Original painting, oil on canvas  60 x 80 cm  y. 2021



Deladier Almeida  Sunshower  Original painting, oil on canvas  60 x 80 cm  y. 2021



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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