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Paul Dikker behoort tot de zeer kleine groep kunste-
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en opdrachten kan leven. De krachtige stijl van zijn
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Zijn aandachtige schilderijen houden ons een spiegel
voor van het haastige, moderne leven. Dikker maakt
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jaarlijks ongeveer twintig schilderijen. In een door hem
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zelf ontwikkelde techniek strijkt hij vele dunne verflagen
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over elkaar heen, waardoor de kleurvlakken een stralende intensiteit verkrijgen. In mei 2006 werd zijn schilderij
‘Ergens anders’ door het Nederlandse volk gekozen als
het op twee na mooiste Nederlandse kunstwerk van de
afgelopen vijftig jaar.
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Paul Dikker (1959) is een internationaal bekend
beeldend kunstenaar. Vanaf 1997 reisde hij regelmatig
naar Spanje en Portugal, waar hij ook woonde en
werkte. Sedert 2006 schildert hij ieder jaar minstens
drie maanden in Noorwegen waar het Oslo Museum
in 2007 een solotentoonstelling van zijn schilderijen
hield. De Noorse auteur Bjørn Sortland schreef zelfs een
verhaal geïnspireerd op de schilderijen van Dikker.
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Paul Dikker en de Stilte

Lezersaanbieding
Speciaal voor de lezers van
Villa d’Arte biedt Paul Dikker
een genummerde en gesigneerde giclée-print aan in
beperkte oplage.
Titel: Het geluid van stilte
Formaat: 35 x 56 cm
Oplage: 150
Prijs: € 270 incl. btw, excl.
verzendkosten.
e-mail: info@pauldikker.nl

