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Expositie Galerie Halte de Engel – gemeentehuis – Hoofdstraat 3 De Steeg
12 september t/m 24 oktober 2013.
Openstelling: ma t/m do 09.00 – 17.00 en vrijdag 09.00 – 12.30 uur

Lisette Dijksterhuis + 
Hans de Raad + Riks Vos
LISETTE DIJKSTERHUIS is van huis uit fotografe. Haar verblijf aan de Spaanse 
Costa Brava en de enorme rijkdom aan structuren van dat gebied, brachten haar van 
‘de platte fotografie’ naar de ruimtelijke wereld van de keramiek. Het werk ontstaat 
terwijl ze bezig is. De werken zijn veelal afgewerkt met wat zij noemt de ‘Catalaanse 
zouttechniek’. Een afwerking die het werk een natuurlijke en krachtige uitstraling 
geeft. www.artlisette.com 

HANS DE RAAD maakt abstracte beelden van hout. Abstract om de fantasie van de 
toeschouwer te prikkelen. Hij splijt, zaagt en graveert en zo ontstaan schilderijen 
met reliëf. Hij voegt buigzame materialen toe als beeldelement en als contrast met 
het stugge hout. Olieverf en acryl geven uiteindelijk sfeer aan zijn werk. 
www.hansderaad.nl 

RIKS VOS werkt als beeldhouwer in steen en maakt zo collageschilderingen. Een 
geliefd materiaal is oud lood dat ze aan bijna al haar werk toevoegt. Ze streeft 
naar nonchalante vanzelfsprekendheid, fragiliteit, maar ook stoere stevigheid. ”Als 
beeldhouwer denk ik vooral in volumes en ruimte. Een lijn of vorm maak ik liefst in 
concreet materiaal, zoals lood of papier. Vastpakken en vormen, daar houd ik van. 
Soms is een kleurvlak nodig en pas dan komt schilderen in beeld”.
www.vosendevries.nl 

OPENING
De expositie wordt op donderdag 12 september om 17.00 uur geopend door Karla de 
Boer, oprichtster van stichting Phidias. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. 

Voor aankopen kunt u contact opnemen met RIQQ. 
RIQQ – Postbus 322 – 6950 AH Dieren – Bezoekadres: Hoofdstraat 4 De Steeg

Telefoon 026 3882916 / stef.dewit@riqq-rheden.nl / www.riqq-rheden.nl
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