Info - De Kijkruit - Expositie
Karin van der Straaten uit Huissen exposeert
tot 14 januari 2011 met schilderijen
in De Kijkruit aan de Dorpstraat 21B te Gendt.

Karin (van der Straaten) des Rues is beeldend kunstenares te Huissen en is werkzaam
vanuit haar eigen Atelier de Quast. Haar carriére startte zij op de kunstacademie te
Arnhem. Tegelijkertijd ging zij in de leer bij W.G. van de Hulst, junior, met wie zij
meewerkte aan prenten, die later verwerkt werden tot de verfilming van het boek “In de
Soete Suikerbol”.
Zij bezigt vele technieken, zoals tekenen, schilderen, encausten, mozaïeken en
beeldhouwen met speksteen.
Onder de naam “Rinka” vertaalt zij de kleurrijke en spirituele belevingswereld, zoals zij
deze zelf ervaart.
In haar atelier geeft Karin workshops: schilderen vanuit het hart.
Zij is van mening dat wij in staat zijn alles te creëren wat mogelijk is, indien we maar
oude patronen doorbreken willen en vrij durven creëren vanuit ons hart.
Karin exposeert regelmatig, zoals laatstelijk nog in Zorgcentrum
St. Josef te Gendt. Tot 14 januari 2011 toont zij een collectie van haar werk in De Kijkruit
te Gendt.

Wilt u meer weten over het getoonde werk dan kunt u contact opnemen met:
Karin van der Straaten, tel: 06-1433649 en via www.atelierdequast.nl.
.
Voor algehele info Werkgroep De Kijkruit: Ad Ekels, Thorbeckeplein 2,
6691 ZJ Gendt, tel: 0481-422165, e-mail: a.ekels7@kpnplanet.nl
Expositie-adres (raammanifestatie): Dorpstraat 21B te Gendt.
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