
 
 
      P E R S B E R I C H T    05 april 2018  
 
Een kleurrijk voorjaar bij  A quadraat 
 
 
Tot 22 april a.s. zijn de ingetogen kleine schilderijen van Hans Dolieslager en het 
energieke werk van Sophie Walraven in de galerie te zien. De mooi met kleurrijke 
glazuren afgewerkte schalen, kopjes en kleine hangertjes laten zien hoe keramist en 
designer Olav Slingerland werkt. Een aanvulling van de bruinrood gekleurde schalen 
is opnieuw te zien. En zowel Hans Dolieslager als ook Sophie Walraven vertelden het 
toegestroomde publiek onlangs hun verhaal met betrekking tot inspiratie en werk.  
 
 
Olav Slingerland is geen onbekende voor de galerie. Al meerdere keren liet hij tijdens 
exposities zijn keramiek zien. In de door hem ontwikkelde giettechniek gemaakte vazen en 
objecten zijn elke keer opnieuw een lust voor het oog. Zijn kleurenpalet van geel tot 
oranjerood , blauwe en zacht grijs zijn een lust voor het oog. 
Sophie Walraven leeft zich het liefst uit op grote doeken. Het doek met de cactussen kent 
een prachtig lijnenspel, de tafels met fruit in kleur of groenen zijn spontaan en met forse 
penseelstreek geschilderd op doek. Haar werk doet soms denken aan het werk van Giorgio 
Morandi. Maar ook haar kleine etsjes ,o.a. ‘Potloden La Redonne’ vragen de aandacht van 
de bezoeker.Een groter tegenstelling tussen het schilderwerk van Hans en Sophie kan er 
bijna niet bestaan : zij in krachtige penseelstreek ,hij schildert minime doekjes  waarbij hij de 
maroeflage techniek toepast. Mijmeringen en rozen uit Vaullaris zijn mooie voorbeelden van 
zijn minitieuze werk. Maar ook zijn werk van de kathedraal van Laon, waarin het licht zo’n 
belangrijke rol speelt vraagt aandachtig kijkwerk. 
 
Nog een maand en dan gaat ook de beeldentuin open. ( 6 mei a.s.)  
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