Wassenaar, 9 mei 2015
Wij; Patricia Steur en Patries van Dorst, nodigen u van harte uit om samen
met ons te genieten van de opening van de expositie:

A tribute to…
A tribute to… is een hommage van Patricia Steur aan haar echtgenoot
Erik Hazelhoff Roelfzema jr († 2010). Tegelijkertijd is het ook een
hommage van Galerie Patries van Dorst aan de bijzondere fotografie van
Patricia Steur.
De expositie zal op 31 mei om 15:00 uur feestelijk geopend worden door
Liesbeth Steur. De galerie is die dag geopend van 14:00 tot 17:30 uur.
De schrijver, dichter, musicus, boer, tekstschrijver, visser, surfer én
beeldend kunstenaar Erik Hazelhoff Roelfzema heeft een indrukwekkend
oeuvre aan kunstwerken achtergelaten. Veel van zijn werk is in de galerie
te zien. Hij gebruikte technieken als schilderen met was, pigmenten en
kunsthars (zowel panelen als gietsels).
Sinds 1980 is Patricia Steur succesvol, onafhankelijk fotograaf. Haar grote
kracht ligt bij het tevoorschijn toveren van het mooie in de mens. Ze
werkte onder andere met (inter)nationale beroemdheden uit de kunst en
rock ’n roll scene. Haar andere passie ligt bij de tatoeagekunst, met name
bij de Art of Moko van de Maori’s. Patricia heeft vele boektitels op haar
naam waaronder Dedicated bij Blood over genoemde Maori cultuur. Het
werk van Patricia is in gelimiteerde oplage verkrijgbaar gedurende de
expositie.
Aansluitend aan de expositie kunt u (indien nog kaarten beschikbaar) ook
naar het kasteelconcert van Candy Dulfer in Kasteel de Wittenburg.
Wij kijken uit naar uw komst op zondag 31 mei om 15:00 uur!
Hartelijke groet,

R.S.V.P. info@patriesvandorst.nl,
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