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Me, myselÍ & I, drielutk van Hieron Pessers

Debraut ín Goudarnet

'74 tyrhctw & tragisch,edoekeno nan een schilder di'e afstand houdt

Koele droombeeldèn van Hieron Pessers
Tentoonstelling: Schilderiien van
Hieron Pessers. Ïot 11 januari in
het Catharina Gsihuis ln Gouda,
Oosthaven 9. Geopend van ma.
llm za. 10-17 uu., zo. 12-17 uur.
Door
MÁRIÁNNE

VERMEIJI}EN
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aan ká gevèn?

Prooi
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close you are and yet so lar

Pessers weigett
ziJn werli
nader toe te lichten. Op de
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