EXPOSITIE LIES VESTER met
portretten van mensen van de straat en werken in Cobrastijl
Deze expositie was te zien van 18 juli t/m 29 augustus 2011
Lies Vester over zichzelf:
Ik ben Lies Vester, ben getrouwd met Martin, heb 2 dochters en 5 kleinkinderen.
Ik heb mijn hele leven al getekend en ben in de jaren 90 met schilderen begonnen. Ik
woonde toen in België en heb daar de deeltijdopleiding tekenen en schilderen gevolgd,
waarvan ik in 2006 in Brasschaat het einddiploma heb behaald.
Als lid van het Kunstenaarscollectief
Noordwijk, waar ik woon, schilder ik
2 dagen per week in het atelier van
het collectief. Ik exposeer geregeld,
voor het eerst in 2006 in het
Aanloophuis De Groene Luiken,
Vlaardingen, waar mijn roots liggen,
en verder in de jaren daarna in het
Noordwijks Museum, Gezondheidscentrum Wantveld, Noordwijk, in de Noordwijkse bibliotheek, Gezondheidscentrum Duin en
Bollenstreek, Voorhout, verschillende malen in het Leidse Volkshuys aan de Apothekersdijk
in Leiden, in de expositieruimte van Bollenstreek in Beeld, Sassenheim, Zorgcentrum
Leythenrode in Leiderdorp. Er hing ook een door mij geschilderd portret van Prinses
Maxima in het Coda Museum in Apeldoorn.
Ik werk abstract en figuratief, met olie- en acrylverf, en soms met pastelkrijt. Mijn
figuratieve werk heeft bijna altijd ‘mensen’ als onderwerp. Bij abstract werk laat ik mijn
fantasie gaan en werk net zo lang door tot het werk een bepaalde spanning heeft. Het hoeft
niet MOOI te zijn, als het maar eigenheid heeft. Hierbij vindt ik inspiratie in de
Cobraschilders. Dit werk is heel vrolijk en kleurrijk.
In het Aanloophuis de Groene Luiken in Vlaardingen hangt momenteel een expositie van
mensen aan de zelfkant van het leven, die beschreven worden in het boek Van Miljonair tot
Straatjongen van journalist Sander de Kramer. Ik heb van een aantal van hen een portret
geschilderd, omdat hun verhalen mij ontroerden en omdat ik besefte dat de scheidslijnen
tussen deze levens en het mijne, het onze, soms ragdun zijn. Helaas heeft het in het leven
soms (vaak) met doodgewone pech of geluk te maken of iemand het redt of niet in de
storm van positieve of negatieve gebeurtenissen die het dagelijkse leven zomaar kan
brengen. Deze expositie is te bekijken tot en met 28 augustus 2011.
In opdracht maak ik bovendien portretten van kinderen, volwassenen en dieren.
Mijn werk is (deels) te koop. Inlichtingen hierover: 071 / 361 90 55 of 06/ 215 26 632.
Meer werk is te zien op mijn website: www.liesvester.nl. Hier vindt u ook meer informatie
over het werk dat in het Aanloophuis De Groene Luiken hangt.
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