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           P  E  R  S  B  E  R  I  C  H  T 

RECENT VERSCHENEN 

IMPOSANT KUNSTBOEK TOONT LEVENSWERK 
VAN BREDASE BEELDHOUWER LUDOVICUS VAN EIJNATTE.

Breda, november 2020. Recent verscheen - het in eigen beheer uitgegeven - kunstboek van de in het 

Ginneken woonachtige beeldhouwer Ludovicus van Eijnatte. De titel van de uitgave waaraan zeven jaar is 

gewerkt, luidt: Licht Ruimte Verbinding. Het lijvige boekwerk belicht in 200 pagina’s het leven en imposante 

levenswerk van de inmiddels 66-jarige kunstenaar. 

Licht Ruimte Verbinding beschrijft de oorsprong van de kunstenaar, de invloed van zijn ouders, zijn werk en 

de wordingsgeschiedenis van Ludovicus tot wie hij nu is. Beschouwende teksten worden afgewisseld met 

ronduit lyrische en waarderende woorden voor Ludo en zijn werk. Aan het woord komen galeriehouders, 

kunstrecensenten, collega-kunstenaars, vrienden en cursisten van Ludovicus. Maar het overgrote deel van 

het boek bestaat uit fotografie van zijn beeldhouwwerken. 

In de visie van Ludovicus is de moderne mens een zoekend individu dat zich staande moet zien te houden tus-

sen anderen. Zonder rust, verstilling, contemplatie en zonder innerlijke sturing. De beelden van Ludovicus 

- hoe mooi ook - dienen niet de schoonheid op zich, maar zijn dienend aan de mens in zijn zoektocht naar de 

zin en betekenis van zijn bestaan. Ze vormen dan ook een spiegel waarin we ons eigen verhaal kunnen ont-

dekken. Als we door het beschouwen van zijn beelden het onbewuste en het bewuste in verbinding brengen, 

ervaren we dat als numineus, als zingevend aan het bestaan. 

Symmetrie en geometrische vormen kenmerken zijn werk. De beelden weerspiegelen orde en harmonie. Het 

boek is toegankelijk opgezet en bevat veel fotografie van poortwachters, vleugeldragers, bronnen, schalen, 

architecturale beelden, organische beelden en nog veel meer. Het zijn tijdloze vormen in steen, met een 

sterke zeggingskracht. De sereniteit ervan roept bij menig toeschouwer sacrale gevoelens op, de beleving 

van een dieper bewustzijn. 

E I N D E    P E R S B E R I C H T 
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Licht Ruimte Verbinding is geredigeerd door Cor Laming en vormgegeven door bureau 

Boven N.A.P. Het kunstboek is voor € 70,00 onder meer te koop bij

o Boekhandel Van Kemenade en Hollaers

o De Vrije Boekhandel

o Kunstgalerie De Laro, Meerle (B)

Bijlagen:         Meer informatie 
• Foto van boek      Ludovicus van Eijnatte 
• Foto van kunstwerk      (076) 565 90 83
• Foto van Ludovicus       www.ludovicusvaneijnatte.nl


