Kunstbericht A quadraat
Color your life…………
Van uitersten in de kunst genieten bij A quadraat is vanaf de opening op 4 maart a.s.
mogelijk. Uitersten in het werk van de schilders Hans Dolieslager en Sophie Walraven,
die zichtbaar wordt in de uitvoering en in het materiaalgebruik. Maar samen met Olav
Slingerland, de keramist en designer, vormen zij ook weer een mooie eenheid. Een
eenheid in het thema ‘Color your life’ en in het onderwerp interieur. En deze expositie
is verassend, omdat ook de permanente ruimte met werk van een van deze drie
kunstenaars is ingericht.

. Om 15.00 uur opent a.s. zondag de heer Rien Oostveen, verzamelaar, de
expositie in de permanente ruimte. U bent vanaf 14.30 uur van harte welkom.
De expositie duurt tot en met 22 april 2018

Sophie Walraven

De schilderijen van Sophie Walraven ogen jong, helder en kleurrijk. Het zijn
ongecompliceerde schilderijen die prettig zijn om naar te kijken, of het nu gaat om de
mok boven een tafel, de Spaanse keuken of een groepje cactussen. Ze vangt haar
voorwerpen in duidelijke lijnen en in warme kleuren. Als je de keukens ziet, zou je er in
willen staan en de deur van het fornuis willen openen.

Olav Slingerland

Olav Slingerland vormt een mooie symbiose met het schilderwerk van Sophie. Zijn
kleurrijke werk doet mensen verlangen naar een eerste warme, zonnige voorjaarsdag.
Dit keer passende mokken, borden en ovalen schalen met rode of blauwe binnenkant.
Maar ook het keramieken wandobject en zijn lamp ofwel lantern ontbreken niet. Hij
maakt vaak gebruik van stralend glanzende glazuurkleuren en samen met de mat-witte
buitenkant komen de glazuurkleuren goed tot zijn recht.

Hans Dolieslager

Hans is bekend door zijn landschappen. Al meer dan 35 jaar schildert hij het
landschap van Goeree-Overflakkee, een onderwerp dat verstopt zit in hemzelf. Zonder
nu direct dat landschap vaarwel te zeggen, spelen er inmiddels andere dingen door
zijn hoofd; steeds vaker wordt zijn aandacht getrokken naar het zonlicht op de muur,
het uitzicht door een raam en een doorkijkje in een straat in Frankrijk. Maar ook thuis
in zijn eigen huis zijn er onderwerpen waar een schilderij in zit.
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