
 

 

 

EXPOSITIE OLIEVERF ABSTRACTEN EN FOTO'S  

VAN LILIANN GORISSEN  
Deze expositie is te zien van 18 maart tot 30 mei 2016 

 

Tot 30 mei a.s. exposeert Lilian Gorissen in de Groene 
Luiken in Vlaardingen. Als amateur werkt zij met drie 
verschillende disciplines, waarvan er twee tijdens deze 

expositie te zien zijn t.w. schilderijen en macro 
natuurfoto’s. 

 
De, veelal abstracte, olieverf schilderijen die op deze 
expositie te zien zijn, geven de kijker alle ruimte voor 

een eigen invulling. Het is mooi om de verscheidenheid 
van de interpretatie te ervaren vindt Lilian. Met haar 

kleurgebruik is zij op zoek naar balans binnen het 
abstracte.  

 

Fotografie is een andere passie waarbij Lilian zich richt op macrofotografie en met één blik, 
in één moment op zoek is naar een verhaal.  

 
Haar derde discipline zijn bronzen sculpturen. Helaas is dit werk niet fysiekaanwezig op de 
expo, maar staan op haar de website en in het fotoboek dat in de Groene Luiken ter inzage 

ligt. Dat de kunstzinnigheid van Lilian verder gaat dan amateurniveau, bleek toen zij de 
eerste prijs ontving van de vakjury voor haar creatie 'stairway to heaven', één van haar 

bronzen sculpturen. Bij haar brons boetseert zij was tot vloeiende lijnen die zich glad en 
gestileerd laten vormen in een herkenbaar beeld. Hierbij staat de relatie van de mens 
centraal in elegantie en harmonie.  

Dit verhaal wil Lilian met u delen tijdens deze expositie en voor de mensen die haar werk 
graag willen zien maar niet in de gelegenheid zijn om de expositie te bezoeken is er haar 

website: www.inbeeldenkleur.nl. 
 
U bent van harte welkom om deze expo gratis te bezichtigen in het aanloophuis ‘De Groene 

Luiken’, Oosthavenkade 8 te Vlaardingen.  
 

De openingstijden zijn: 
zaterdag t/m dinsdag 14.00 - 17.00 uur  

woensdag t/m vrijdag 11.00 - 13.45 en 14.15 - 17.00 uur.  

Met de koffie en thee wordt op u gerekend. 

 

ENKELE FOTO’S ZIJN TE ZIEN OP DE VOLGENDE PAGINA’S 

 

 

http://www.inbeeldenkleur.nl/


 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 


