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Arno Rutten
Artprints
Selectie uit de fotokunstcollectie
van Parijs:

Tulips meet the highest
buildings in Paris, 20th
century modern architecture.
Arno is gefascineerd door de
architectuur van La Défense, bij
Parijs. Wellicht is het de
bovenmenselijke maat, de
vervreemdende werking van glas en
staal en steeds veranderende licht.

Karin Counet
Fotografische abstracte
landschappen
Abstracte schilderijen
Landschappen uit haar dromen
door een spel met kleuren, via
fotomanipulatie en bewerkingen

Heinz
Mölders

Margitta
Matthies

Beeldhouwwerken en
schilderwerk

Beeldhouwwerken
en prints;
Margitta is geraakt
door
maatschappelijke
onderwerpen

Heinz is psycholoog en
kunstenaar en toont dit
in zijn werk.

Adres: Mortel ,
Elke zondag open van

AH, Roggel
. tot . uur

www.galleryroscamputs.nl

Uitnodiging: Expositie en Kunst-Multiloog
Beste vriendinnen en vrienden, beste collega's,
Bij deze willen wij jullie van harte vooraf uitnodigen voor onze overzichtsexpositie met zowel
beelden in hout, steen, metaal, prints en ook schilderwerk. Het tentoongestelde is zowel oud werk,
niet eerder vertoond werk en nieuw werk van ons in
Gallery Roscamputs, Mortel 3, 6088 AH in Roggel (bij Roermond/Limburg) van
zondag 26 juni (vernissage, 14.00 – 17.00 uur) tot zondag 4 september (finissage) 2016.
Voor de liefhebbers van onze Multiloog - bijeenkomsten hebben wij in de galerie een speciaal
aanbod in de vorm van een
Kunst - Multiloog en wel op zaterdag 6 augustus van 15.00 - 17.00 uur.
Wij verzoeken degenen die hieraan willen deelnemen, zich even bij ons (Multiloog@gmail.com) tot
uiterlijk 1 augustus op te geven!
Wij zijn tijdens de vernissage (26/6), de finissage (4/9), de Kunst - Multiloog (6 en 7 augustus) en
eventueel na afspraak aanwezig in Gallery Roscamputs.
Naast werk van ons is nog werk van twee andere kunstenaars te zien: Karin Counet (imaginaire
landschappen) en Arno Rutten (Artprints).
De expositie is geopend op zondagen van 14.00 tot 17.00 uur (zie voor de meer informatie
www.galleryroscamputs.nl).
Een reis naar deze streek van Limburg met zijn prachtige omgeving is zeer de moeite waard en
wie er niet alleen op en neer wil gaan zijn er ook verblijfsmogelijkheden (zie o.a.
www.dehuiskamervanhetleudal.com).
Wij verheugen ons op jullie komst.
Hartelijke groeten
Heinz Mölders en Margitta Matthies
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