EXPOSITIE VAN FIGURATIEVE SCHILDERIJEN IN OLIEVERF EN
DE PIËTA VAN ADRIAAN SOETEMAN
Deze expositie is te zien van 6 maart tot 18 april 2017
Het werk van Adriaan is tot 18 april te bekijken in het aanloophuis. Deze periode, de
lijdenstijd, is bewust gekozen, omdat een deel van de expositie de Kruiswegstatie verbeeldt.
“Ik ben deels een autodidact, omdat ik op vierjarige leeftijd al niet onverdienstelijk aan het
tekenen was. Op deze expositie kunt u dit werk ook zien, alleen heb ik het nu in olieverf op
doek gezet. Vanaf mijn 13e jaar heb ik de mazzel gehad op te mogen groeien bij de
kunstenaars Joop van Dorp en Cor Maarleveld. Een betere omgeving om je kunstzinnige
talent te ontwikkelen kan je je niet wensen.
Mijn werk is sub- en realistisch en uitgevoerd in aquarel en olieverf. De kruisweg statie is
jaarlijks in zeefdruk te zien in de Grote Kerk van Vlaardingen en hij hangt ook in de
gevangenis in Dordrecht. De originele versie nu dus te zien in de lijdenstijd in het
aanloophuis. Daarnaast is ook de Pièta (beeldhouwwerk van Michelangelo) te bekijken.
Ik word ook erg geraakt en geïnspireerd door de vluchtelingenproblematiek. Het menselijk
leed raakt me diep en ook over dit thema zijn schilderijen in de expositie opgenomen. Mijn
schilderijen hebben altijd een boodschap, de gedachte van “een warm jas aanreiken” speelt
hier altijd mee.
Deze expositie in de Luiken is mijn 1e echte expositie in Nederland m.u.v. een deel van mijn
werk op bovengenoemde locaties. Wel heb ik al een aantal malen in Frankrijk geëxposeerd.
Ik stel de expositie op deze locatie erg op prijs, want ik draag de Luiken een warm hart toe.
Ik doe hier ook vrijwilligerswerk en sta regelmatig stapels pannenkoeken te bakken. Het is
een locatie waar een warme jas aangereikt wordt. Het werk is grotendeels te koop en een
deel van de opbrengst gaat naar de Luiken.”
U bent van harte welkom om deze expo gratis te bekijken 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 een gratis kopje koffie of thee, met een koekje, wordt op u gerekend.
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