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ZANDBERGERSTRAAT 10

3680 NEEROETEREN MAASEIK

TEL +32 (0) 89/864558

GALERIE.EXELMANS@SKYNET.BE

WWW. EXELMANSGALERIE.BE

OPEN ZATERDAG EN ZONDAG

VAN 14.00 TOT 18.00 UUR (OF NA AFSPRAAK)

TENTOONSTELLINGEN

KUNSTHANDEL (AANKOOP-VERKOOP)

KUNSTADVIES

KUNSTBEMIDDELING

Alfons en Margriet Exelmans-Martens
en de kunstenaars-exposanten nodigen u vriendelijk uit
tot een bezoek aan de tentoonstelling

Keramische beelden van

Schilderijen van

De tentoonstelling loopt van 1 september 2012 
tot en met 28 oktober 2012. 
Ze is gratis toegankelijk zaterdag en zondag van 14 tot 18 
uur.  Andere dagen na afspraak.Tel + 32 (0)89/86 45 58 
of galerie.exelmans@skynet.be

Meer dan 1000 kunstwerken
van meer dan 100 professionele kunstenaars.

Bezoek de uitgebreide, vernieuwde permanentie
in de prachtige beeldentuin.

christien dutoit

rik van de walle
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rik van de walle 
(°1965) Gent

Woont en werkt in Eeklo.
Academie voor schone kunsten te Eeklo (10 jaar)
Behaalde meerdere nationale en internationale prijzen,
onderscheidingen en selecties. 

De schilderijen van Rik Van de Walle zijn door 
hun poëtische en gevoelige uitstraling onder te 
brengen bij het lyrisch realisme.

De kracht van de uitdrukking wordt gekoppeld 
aan een uitgesproken sierlijkheid. Hij hanteert 
een figuratieve stijl waarin de vrouw als centrale 
figuur het thema vormt.

Het monochrome kleurenpalet zorgt voor een 
evenwichtig sterk karakter. In de uitstraling van 
zijn werken schuilt een passie die kenmerkend is 
voor zijn oeuvre.

De artistieke gedrevenheid en het rusteloze stre-
ven naar perfectie, de maturiteit in het uitvoeren 
en de spiritualiteit bij zijn zoektocht naar ver-
nieuwing resulteren in een oprechte waardering 
bij menig toeschouwer.

christien dutoit 
(°1955) Kortrijk

Woont en werkt in Harelbeke.
Sint Lucasinstituut te Gent (A2)
Plastische Kunsten - Regentaat Plastische Kunsten
Vervolmakingslessen :  Academie te Gent, Harelbeke, 
Kortrijk, Zwevegem en Mariakerke.

Haar figuren kenmerken zich door hun ranke 
vormen. Slanke figuren, die solitair in frèle pozen 
staan te mijmeren of meerdere figuren die op 
gerafineerde, soms ingewikkelde manier in elkaar 
verstrengeld zijn. 

Haar constructies zijn dan ook op zijn minst 
verbazend te noemen. Ze lijken de wereld te be-
kijken met een blik vol vragen, alsof ze hier niet 
thuis horen, of er teveel van vervreemd zijn. In 
haar werk laat ze de gebakken klei als materiaal 
op zichzelf primeren. 

De warmte van de natuurlijke kleikleuren onder-
steunen de inhoud. Hier en daar verhogen een 
accentje met een engobe of een oxide door hun 
contrast de warmte van de zachte totaliteiten in 
haar beelden.


