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Erika Toliusis (UY)
Overrompelend, onstuimig en toch in 

rustgevende balans. Rake kenmerken van de 

schilderijen van Erika Toliusis. Met de oceaan 

als overtuigende metafoor. Als inspirator in, 

en gids voor, het leven. Met de energie van 

respect, optimisme, groei en van oneindige 

kansen.

Erika Toliusis (UY)
Overwhelming, impetuous and yet in 

soothing balance. Striking features of the 

paintings of Erika Toliusis. With the ocean as 

the convincing metaphor. As inspirator and 

guide for life. With the energy of respect, 

optimism, growth and infinite opportunities.

Door de kunstenaar
De magie van bijzondere momenten in het 

leven. Dat is mijn diepste inspiratiebron voor 

het schilderen. Het gaat vanzelf, vanuit mijn 

onbewuste, als het ongrijpbare aangrijpende 

mij treft. Het is een energie die ik wil uiten 

op het doek. Componeren in intrigerende 

beelden. Om al het mooie van onze wereld 

en ons leven weer, en door te geven.

By the artist
The magic of special moments in life. That is 

my fountainhead of inspiration for painting. It 

comes naturally, from my unconscious, as the 

elusive, appeal hits me. It is an energy that I 

want to express on the canvas. Composing in 

intriguing images. To express and to pass on 

all the beauty of our world and our life.

Erika Toliusis  All is Connected  Original, oil on canvas  122 x 122 cm  y 2022



Erika Toliusis  A Beautiful Story  Original, oil on canvas  102 x 152 cm  y 2022



Erika Toliusis  Wind Riders  Original, oil on canvas  102 x 152 cm  y 2022



Melissa Chandon (US)
Melissa stelt zich het dagelijkse leven voor als een schetsboek. Met 

schetsen zoals magische schetsen zijn, krachtig, puur, emotioneel, 

dromerig, betekenisvol en toch vol open vragen. Haar schilderijen zijn 

als gedichten, zo kort en eenvoudig als ze zwanger zijn. De uitstraling 

van haar werk is poëtisch, inspirerend en, voor degenen die zich 

willen openstellen, het wezen positief uitdagen. Allemaal duidingen 

met de sterke suggestie; je bent veel meer dan je denkt te zijn!!

Melissa Chandon (US)
Melissa imagines everyday life as a sketchbook. With sketches as 

magical sketches are, powerful, pure, emotional, dreamy, meaningful 

and yet full of open questions. Her paintings are like poems, as short 

and simple as they are pregnant. The aura of her work is poetic, 

inspiring and, for those who want to open up, positively challenge 

the being. All interpretations with the strong suggestion; you are 

much more than you think you are!!

Door de kunstenaar
Het meeste werk heb ik al gedaan als ik begin met schilderen. Het 

verhaal ontwikkelt zich ergens diep van binnen. Sterker nog, als ik in 

mijn studio ben, blijft mijn brein buiten. Een onstuitbare innerlijke 

kracht is de baas en dat is hoe ik het graag heb. Na een paar dagen 

schilderen ontdek ik waar ik terecht ben gekomen. Dan zie ik dat 

ik innerlijke waarden als optimisme, waardigheid, empathie en 

het venster van hoop, de open mind-benadering op het doek heb 

gebracht. Volg je hart is mijn motto!

By the artist
I have already done most of the work when I start painting. The story 

develops somewhere deep inside. In fact, when I’m in my studio, 

my brain stays outside. An unstoppable inner force is in charge and 

that’s how I like it. After a few days of painting I discover where I 

ended up. Then I see that I have brought inner values like optimism, 

dignity, empathy and the window of hope, the open mind approach, 

onto the canvas. Follow your heart is my motto!

Melissa Chandon  Peaceful poolside  Original, oil on canvas  90 x 90 cm  y 2022



Melissa Chandon  Return to Me  Original, oil on canvas  90 x 90 cm  y 2022Melissa Chandon  Modern Pool with Shades of Blue  Original, oil on canvas 90 x 90 cm  y 2022



Marjolijn de Bruin (NL)
Haar beelden verraden haar wervelende, bruisende, ontdekkende 

wezen. Beelden die dansen op de stevige muziek van haar 

inspiratie. De spanning tonen van bewogen beweging, van 

specificatie en abstractie, van verfijning in vloeiende vaart. Van 

de magie die zich ver boven de realiteit verheft. Die van een 

voorstelling een beleving maken, geladen met vrijwel ongrijpbare 

emoties. Met een uitstraling van kracht, overtuiging, vastberaden 

balans. Als momenten van rust in een onstuimig concert.

Marjolijn de Bruin (NL)
Her images betray her whirling, effervescent, discovering being. 

Images that dance to the strong music of her inspiration. Showing 

the tension of moving movement, of specification and abstraction, 

of refinement in fluidity. Of the magic that rises far above reality. 

Turning a performance into an experience, powered with almost 

elusive emotions. With an aura of strength, conviction, determined 

balance. As quiet moments in a turbulent concert.

Door de kunstenaar
Ik sta stevig in het leven en dwaal toch het meest in de 

fantastische wereld van mijn ziel. De oceaan is mijn bron, 

de aarde mijn rivier en de dans mijn stroming. Ik kneed mijn 

fantasieën in de vetste klei die ik kan vinden. Mijn geest stuurt, 

mijn handen zoeken, mijn vingers vormen. Onbewust werkend, 

dromend, scheppend. Verschillende beelden die, verwarrend 

in verscheidenheid allemaal mijn innerlijk wezen delen. Zoveel 

manifestaties, toch allemaal helemaal van mij. Bizar?

By the artist
I stand firm in life and yet most wander in the fantastic world of 

my soul. The ocean is my source, the earth my river and the dance 

my flow. I mold my fantasies into the fattest clay I can find. My 

mind directs, my hands seek, my fingers shape. Unconsciously 

working, dreaming, creating. Different images that, confusing in 

diversity, all share my inner being. So many manifestations, yet all 

completely mine. Bizarre?

Marjolijn de Bruin  Devoted  Bronze, Unique Item  57 x 80 cm  y 2021
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Eva Navarro (ES)
Eva schildert de fascinatie van het leven. Optimistisch, 

fantasierijk, spontaan en vol goede moed. Kleurrijk, emotioneel 

en tastbaar direct in compositie. Herkenbaar gedreven door 

diepere, krachtige innerlijke waarden. De waarden die de passie 

voor ieders leven uitbundig laden. Onze dromen vertalen 

in doelen. De waarden die ons zinvol door het leven leiden. 

Vanuit onze uniciteit, steeds op weg naar nieuwe horizons en 

verwezenlijking. 

Eva Navarro (ES)
Eva paints the fascination of life. Optimistic, full of fantasy, 

spontaneous and in good spirits. Colorful, emotional and 

tangible directly in composition. Recognizably driven by deeper, 

powerful inner values. The values that exuberantly power the 

passion for everyone’s life. Translate our dreams into goals. 

The values that guide us meaningfully through life. From our 

uniqueness, always on the way to new horizons and fulfillment.

Door de kunstenaar
Alle verrassingen die het leven boeiend maken, inspireren mij. 

Ik verbind ze met mijn wezenswaarden, de waarden waarvoor 

ik leef. Vaak verbeeld ik ze in intrigerende, ongecompliceerde, 

heerlijk naïeve figuren. Speels, ondernemend en schijnbaar 

niet gehinderd door de context. Door omstandigheden en 

tijd die voorbij vliegen. Die figuren staan voor de hoopvolle 

verwachtingen en wijze lessen die de mallemolen van het leven 

zo mooi en aantrekkelijk maken.

By the artist
All the surprises that make life exciting, inspire me. I connect 

them with my being values, the values I live for. I often depict 

them in intriguing, uncomplicated, wonderfully naive figures. 

Playful, enterprising and seemingly unhindered by the context. 

By circumstances and time that fly by. These figures represent 

the hopeful expectations and wise lessons that make the merry-

go-round of life so beautiful and attractive.

Eva Navarro  Shooting for the Moon  Orginal, painting  Mixed media incl oil on canvas  146 x 114 cm  y 2022



Eva Navarro  The sound of Music  Original, painting Mixed Media incl oil on canvas  146 x 114 cm  y 2022Eva Navarro  Stages  Original, piainting Mixed Media incl oil on canvas  130 x 90 cm  y 2022



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.

S H O W I N G  T H E  S P I R I T  O F  A R T

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.


