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Verwacht in Galerie Agnes Raben
2 december 2016 t/m 15 januari 2017: Met het oog op de feestdagen:
Nieuw klein werk van diverse kunstenaars in de bovenruimte van de galerie. 
Zondag 11 december 11.00 -17.00 uur: KunstZondagVorden. 
Nicolas Dings en Han Klinkhamer zijn deze dag in de galerie aanwezig. 
Informatie over het programma en de route vindt u op 
www.kunstzondagvorden.nl.

en symboliek op eigentijdse wijze. Daarmee schept hij een eigen, 
vaak humoristisch,  universum met veel ruimte voor associaties 
van de beschouwer. 

De woonplek van Han Klinkhamer is gelegen in Demen, een klein 
dorpje aan de Maas tussen Ravenstein en Oss. Het Stroomgebied 
van de Maas met akkers en uiterwaarden heeft hem gaandeweg 
gevormd. Het landschap dringt binnen in zijn tekeningen en 
schilderijen zonder zich te manifesteren als een letterlijke 
weergave. “Ik streef naar een verbeelding van mijn omgeving die 
verder rijkt dan dit en ruimte biedt voor een eigen interpretatie, 
los van tijd en plaats.”De beelden van Nicolas Dings bevinden zich op het grensvlak 

van beeldende kunst en volkskunst met hun totaal verschillende 
esthetiek en functionaliteit. Juist in die kunstuitingen zijn vaak 
de grote en kleine tegenstellingen te vinden tussen het banale 
en het verhevene, tussen schoonheid en lelijkheid en goed 
en kwaad. De motieven in het werk zijn vaak ontleend aan de 
beeldtaal van de Renaissance en worden verbonden met de 
actualiteit. Gebruikmakend van uiteenlopende materialen als 
brons, keramiek, papier, kunststof of textiel verbindt hij substantie 

Galerie Agnes Raben nodigt u van harte uit voor de duo-

expositie met sculpturen van Nicolas Dings en schilderijen 

en tekeningen van Han Klinkhamer. De expositie wordt 

geopend in aanwezigheid van de kunstenaars op zaterdag 

26 november om 15.00 uur. Inloop vanaf 14.30 uur. 

Kunstenaars en galeriehouder stellen uw aanwezigheid bij 

de opening zeer op prijs.

Galerie Agnes Raben
Nieuwstad 20, NL - 7251 AH Vorden

t. +31 (0)575 551 647
e. agnes@galerieagnesraben.nl
i.  www.galerieagnesraben.nl

Openingstijden tijdens exposities: 
vrijdag t/m maandag van 11.00uur tot 
17.00uur en op afspraak.
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