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“Das Dasein und Ich” 

Guus Slauerhoff is een kunstenaar die zichzelf typeert als iemand die altijd onderweg is. Hij richt zich 

tot het bestaan. In zijn werk gaat het hem om een ontmoeting tussen zijn beeldende kunst en het 

bestaan. Met zijn kunst wil Guus Slauerhoff mensen beroeren en in beweging zetten. Met zijn 

verbeeldingskracht roept hij een ander beeld op van de werkelijkheid en raakt hij ook gelijktijdig de 

laag van de gedachten en innerlijke beleving aan. 

Citaat Harry Tupan- conservator hedendaags realisme en adjunct directeur van het Drents Museum 

te Assen “Het werk van Guus Slauerhoff beklijft.  Zijn intense werken behandelen in hoofdzaak drie 

thema’s: geweld, ontheemding en erotiek. Onderwerpen die niet bedoeld zijn om te behagen. Nee, 

integendeel! Vanuit zijn eigen (artistieke) visie en emotie dringt Slauerhoff door tot de diepere lagen 

van het bestaan. Dat vindt zijn weerslag in de doorwrochte werken die de beschouwer tot nadenken 

aanzetten. Maar los van de zwaarte van de werken zijn het ook schilderijen die vanuit esthetisch 

oogpunt gewaardeerd moeten worden. Lijn, vorm en kleur maakt hij tot een ritmisch en overtuigend 

geheel. De som van vorm en betekenis noemt Guus “Das Dasein und Ich”, waarmee het uiteindelijk 

een filosofisch  uitgangspunt heeft.” 

Slauerhoff
                   „Das Dasein und Ich“

Guus Slauerhoff sieht sich als Künstler der dauernd unterwegs ist.
Er fokusiert sich auf das Dasein.
Mit seine Kunst möchte Guus Slauerhoff die Menschen emotionell 
treffen und in bewegung setzen.Er Möchte mit seine Werke die Schicht 
der Gedanken und innerliche Gefühle aktivieren um ein anderes 
Bild der Wirklichkeit auf zu rufen.
Seine Werke dringen in das tiefere Innere ein. 
Die themen sind meistens: Gewalt, Heimatlos, Erotik. 
Themen die nicht behagen sollen.
In seine Werke bringt Slauerhoff sehr viel Tiefe an und versucht der 
Betrachter zum Nachdenken an zu regen.
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