PERSBERICHT & UITNODIGING
Overzichtstentoonstelling: ‘Spiegels van de ziel’, schilderijen en foto’s, Ria Nieswaag.
Datum: 12 december 2008 t/m 15 februari 2009, opening 12 december 15.00 uur.
Plaats: Museum Het Prinsenhof, Sint Agathaplein 1, Delft.
Expositie: Het nieuwe werk van Ria Nieswaag is vanaf 13 december te zien in De
Galerie, Noordeinde 69 in Den Haag, opening 13 december om 17.00 uur.
Meer informatie en beeldmateriaal: Afdeling Pr & Marketing
Anne Reitsma: areitsma@delft.nl / Karen van Gellecum: kvgellecum@delft.nl
tel. 015 2197926, www.prinsenhof-delft.nl / http://www.rianieswaag.nl/ /
www.degalerie.net

‘Spiegels van de ziel’, Overzichtstentoonstelling 1994 tot 2008
Ria Nieswaag
Spontaniteit kenmerkt de schilderijen en foto’s van Ria Nieswaag (1950). Het leven in al
zijn facetten en haar gevoeligheid daarvoor is haar inspiratiebron voor het maken van
prachtige, kleurrijke schilderijen en foto’s. Haar hoofdthema’s zijn kleur en licht, met een
speciale interesse voor licht/donker contrasten, eenvoud en helderheid. Niet op de
laatste plaats zijn haar kunstwerken direct en intuïtief, intens en intiem.
De schoonheid van de schilderijen is inherent aan de vele toegepaste harmonische
kleuren, waarover de waarnemer zijn eigen interpretatie kan vormen. Kleur en licht zijn
voor Nieswaag belangrijke middelen om emotie uit te drukken. Afwisseling in rust en
beweging levert hierbij een aantrekkelijk spanningsveld op. Nieswaag schildert spontaan,
maar met structuur.
Dezelfde intensiteit en schoonheid is terug te vinden in haar foto’s. Deze zijn bij vlagen
niet van schilderijen te onderscheiden. Ria ziet de pracht van dagelijkse objecten
waaraan iedereen voorbij loopt. Als waarnemer word je verplettert door de intense
kleuren van de foto’s die je meezuigen in emotie en de stilte van het moment.
De tentoonstelling in Museum Het Prinsenhof is opgezet in verschillende ruimten, de
schilderijen worden chronologisch per jaar tentoongesteld en er is een aparte locatie
ingericht voor de foto’s.

www.rianieswaag.nl
Museum Het Prinsenhof maakt deel uit van Erfgoed Delft en Omstreken, evenals Archeologie, Archief,
Museum Lambert van Meerten, Museum Nusantara en Winkeltje Kouwenhoven.

