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riginal painting, oil on canvas  120 x 90 cm
  y. 2021



Peter van Straten  What a time it was (Roller Coaster)  Original painting, oil on canvas  60 x 80 cm  y. 2020

Uitnodiging / Invitation

opening
opening

periode
period

Zaterdag 6 november, 11.00 – 17.00 u.
Saturday November 6, 11.00 – 17.00 h.

Zaterdag 6 november t/m zondag 12 december 2021
Saturday November 6 till Sunday December 12 2021

‘Rainbow to Heaven’
Peter van Straten

(ZA ’72)

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

Stef Bos: “Ik leerde het werk van 
de Zuid-Afrikaanse schilder Peter 
van Straten kennen in 2010. Peter 
is een creatieve vulkaan. Dit boek 
toont de dans van ongezongen 
woorden en magische beelden.”

Stef Bos: “I got to know the work 
of the South African painter Peter 
van Straten in 2010. Peter is a 
creative volcano. This book shows 
the dance of unsung words and 
magical images.”

Voor boek en speellijst Stef Bos: For book and playlist Stef Bos: www.artobsession.com



Time with Psyche  Original painting, oil on canvas  120 x 90 cm  y. 2021 Saving Father  Original painting, oil on canvas  90 x 120 cm  y. 2021 



Visitors  Original painting, oil on canvas  90 x 120 cm  y. 2020



The question of Nests  Original painting, oil on canvas  90 x 120 cm  y. 2021



Peter van Straten
Each painting a mirror. An insight into 

how beautiful life, the human being, 

the world is. Images of sparkling 

beauty.  About dreams in which 

everything is possible. About the reality 

that man can realize, create, make, live. 

Dreams as pure and logical signs to a 

wonderful world.

Peter van Straten
Elk schilderij een spiegel. Een inzicht 

in hoe mooi het leven, de mens, de 

wereld is. Beelden van sprankelende 

schoonheid. Over dromen waarin 

alles mogelijk is. Over de werkelijkheid 

die de mens kan realiseren, creëren, 

maken, leven. Dromen als zuivere 

en logische richtingwijzers naar een 

wonderschone wereld.

The Living Mirror Original painting, oil on canvas  90 x 120 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
Donderdag t/m zondag 13.00 - 17.00 u (zaterdag vanaf 11.00 u)  
en op afspraak Private Views en collectie advies.
Every Thursday to Sunday 13.00 - 17.00 h (Saturday from 11.00 h)
and on request Private Views and collection consult.
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