Info - De Kijkruit - Expositie
Van 18 juni 2010 tot 30 juli 2010 exposeren Christian en Jessica Delacroix uit
Gendt de serie schilderijen MONUMENTEN uit LINGEWAARD in De Kijkruit aan de
Dorpstraat 21B te Gendt.

CHRISTIAN DELACROIX

JESSICA DELACROIX

<< Als je doet wat je leuk vindt, dan hoef je
nooit te werken >>, zegt Christian Delacroix.
Bij de meesten bekend als illustrator, portret
en cartoontekenaar. Parijzenaar getrouwd
met een Nederlandse vrouw, vader van een
dochter en al 30 jaar inwonend in Nederland.
Christian heeft na zijn studie aan de
kunstacademie in Parijs ambities voor de
reclame industrie. Hij ziet zijn kansen hiervoor
in Nederland liggen. Hij besluit in 1979 samen

<< We leren niet op school, maar in het leven >>,
beweerd Jessica Delacroix. De onuitputbare
entrepreneur. Geboren in 1974 in Parijs en
opgegroeid in Nederland. Jessica is na haar
studie naar het buitenland gemigreerd en heeft
daar een carrière in toerisme opgebouwd. Zij
heeft in 10 jaar tijd in Spanje, Frankrijk en op de
Nederlandse Antillen gewoond. Op een dag in
2008 beslist ze een eind te maken aan haar

met zijn vrouw en dochter naar Nederland te
emigreren. Gedurende 20 jaar doet hij zijn
ervaring op in verschillende reclamebureaus.
Vervolgens
begint
hij
zijn
eigen
illustratiebureau. Na de ontdekking van het
schildertalent van zijn dochter heeft ook hij
besloten zich te specialiseren in de
realistische schilderkunst. Inmiddels vormt hij
naast zijn werk als illustrator en vormgever
samen met zijn dochter het kunstduo
Delacroix.

carrière in toerisme. Ze gaat op zoek naar een
nieuwe uitdaging. Zij wilt een eigen onderneming
beginnen waar ze al haar ervaring, kennis en
creativiteit in kwijt kan. Op een zondag in
december 2008 zet Jessica voor het eerst een
penseel op een doek. Jessica bleek een
verborgen talent te bezitten. Ze besluit meteen dat
ze hier mee verder moet. Samen met haar vader
vormt ze nu één team. Inmiddels heeft ze samen
met Christian drie bedrijven opgezet. En daar blijft
het niet bij.

MONUMENTEN uit LINGEWAARD
Voor de serie schilderijen MONUMENTEN uit LINGEWAARD heeft het kunstduo zich laten inspireren
door hun directe omgeving. Tien herkenbare monumenten uit gemeente Lingewaard hebben zij op doek
gezet. De schilderijen zijn realistische uitgevoerd in olieverf op canvas.
Van 18 juni tot 30 juli a.s. exposeren Christian en Jessica de serie schilderijen MONUMENTEN uit
LINGEWAARD in De Kijkruit aan Dorpstraat 21 B te Gendt.

Voor nadere informatie aangaande het getoonde werk kunt u contact opnemen met: Jessica en
Christian Delacroix Tel: 0650275628 of kijken op de website: www.delacroixcreations.com
Voor informatie De Kijkruit: Ad Ekels, Thorbeckeplein 2, 6691 ZJ Gendt Tel: 0481-422165
Expositie-adres (raammanifestatie): Dorpstraat 21B te Gendt

