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Openingstijden tijdens exposities: 
zaterdag - zondag - maandag 
13.00uur - 17.00uur en op afspraak.

Galerie Agnes Raben nodigt u en uw vrienden van harte 

uit voor Food for thought, een inspirerende expositie 

met sculpturen van Kees Raemaekers en assemblages 

van Gabi Rets. Twee bijzondere beeldend kunstenaars 

met authentiek werk dat tot de verbeelding spreekt.

Verwacht in Galerie Agnes Raben
8 december 11.00 -17.00 uur KunstZondagVorden. Zie info op 
kunstzondagvorden .nl  
5 januari 2020 15.00 uur Finissage en Nieuwjaarsborrel.

Kees Raemaekers toont bescheiden zijn zeer recente serie sculp-
turen, een uitdagende nieuwe stap in de ontwikkeling van zijn werk. 
Het platte vlak maakte plaats voor een omslag naar ruimtelijk werk. 
Zijn favoriete materialen zijn o.a. bijenwas, latex, zelfgemaakte plas-
ticine en gips waarmee hij op intuïtieve wijze schetsmatig ogende 
figuren neerzet. Van groot tot klein, alleen, samen of als groep. De 
enorme vrijheid van de maker is direct voelbaar. De bijzonder emo-
tionele lading van de sculpturen zal de kijker niet onberoerd laten.

maakt zij luchtige constructies die vlak voor de muur hangend
hun eigen schaduw werpen. Deze lijnconstructies zijn telkens 
variabele onderdelen van een uitdijend geheel. Ze kunnen zo-
wel solitair een plek innemen alsook muurvullende combi-
naties vormen, bijvoorbeeld als gestapelde totems, dragers 
van uiteenlopende soorten bagage, groepsportretten enz.

De feestelijke opening van Food for thought is op zondag 
1 december om 15.00 uur in aanwezigheid van de kun-
stenaars. Graag een e-mailberichtje als u bij de opening 
wilt zijn. De werken zijn ook al te zien op de Preview-
dagen: 24, 25 en 30 nov. Van 13.00 - 17.00 uur. 
In deze expositieperiode is ook werk uit stock 
te zien van andere beeldend kunstenaars.

Gabi Rets pakt heel anders uit. Haar indrukwekkende associa-
tieve assemblages worden steeds ingenieuzer en verrassender. 
Gabi werkt graag met krantenpapier, dat verhaal en beeld al met 
zich meedraagt. Van de gescheurde en verlijmde krantenstroken 

Wij wensen u fijne feestdagen en een inspirerend 2020.


