Ron van der Werf en Marcel Noordman
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De kunstenaars Ron van der werf en Marcel Noordman exposeren van 25 mei
tot 6 juli in de galerie in Willemstad. Ron en Marcel maken zeer uiteenlopende
kunstwerken. Ron zijn schilderijen worden opgebouwd uit verschillende
materialen en zijn abstract. De schilderijen van Marcel zijn realistisch en
impresionistisch.
We verwelkomen u graag in de galerie in Willemstad op zondag 25 mei om
onder het genot van een drankje de nieuwe expositie te komen bewonderen.
De schilderijen staan nog niet allemaal op de website dus het is een verrassing
wat er allemaal te zien is.
Er wordt op dit moment hard gewerkt om de galerie in Brielle klaar te maken
voor de opening, de deuren gaan open vanaf woensdag 28 mei. Meer
informaie ontvangt u met foto's in een aparte nieuwsbrief.

Ron werkt met acrylverf op doek en papier in voornamelijk aardetinten zoals
bruin, beige, zand en wit. In zijn schilderijen verwerkt hij veel textiel en
verschillende soorten papier.
Over inspiratie is Ron kort:
"Ik begin gewoon. Het is hard werken, het ene schilderij maakt het andere los".

Meer over Ron van der Werf

" Naar buiten " 150 x 100 cm
In zijn schilderijen streeft Marcel vooral naar sfeer. Zijn penseelstreek is vlot en
direct. Bijzonder in zijn werk is het gebruik van licht en een sterke compositie
die een verrassende spanning oproept. Regelmatig terugkerende onderwerpen
zijn elementen uit de natuur, bloemen, koeien en modellen. Vooral de koe is
voor Marcel een facinerend dier. Derhalve spelen koeien in veel van zijn
schilderijen een hoofdrol.

Meer over Marcel Noordman

Er zijn in de galerie veel nieuwe kunstwerken te ontdekken, teveel om hier te
presenteren dus kom gezellig langs in Willemstad en binnenkort Brielle!

Nieuw in de galerie: schilderijen in de vorm van een schaal gemaakt van "
bamboe ", vele lagen vernis en waarin stukjes struisvogelei zijn verwerkt.
gemaakt door de Zuid-Afrikaanse kunstenaar Werner Brand. De schalen zijn in
afmetingen van 35cm tot 125 cm doorsnee. Voor meer informatie over deze
kunstenaar kunt u op onderstaande link klikken.

Meer over Werner Brand
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