“CHamPaGne”, 80 X 40 cM, OIL AND SOIL ON cANVAS
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RAMON OTTING PAINTING
IN THE NORTH SEA, BERGEN

RAMON OTTING

“noRTH sea”, 80 X 80 cM, OIL AND SAND ON cANVAS

VINEyARDS & SEAS IN AMSTERDAM
EXHIBITION OIL & SOIL PAINTINGS
28-10/24-11

“Rosso e Giallo in aRmonia - BaRolo”, 60 X 40 cM,
OIL AND SOIL ON cANVAS

OIL & SOIL

I N V I T A T I O N
op zondag 28 oktober toont Galerie
Patries van dorst in samenwerking met
Frederix amsterdam nieuw werk van
Ramon otting.
Ramon Otting behoort tot één van de ‘sterren’ van
Galerie Patries van Dorst. In onze nieuwste expositie
kiest Otting voor de wijnlandschappen in Frankrijk
en Italië in combinatie met woeste zeegezichten.
Door zijn bijzondere werkwijze Oil & Soil - het
gebruik van aarde of zand van de plek waar hij zijn
inspiratie opdoet om dit vervolgens als natuurlijk
pigment te verwerken in zijn olieverf - creëert hij
unieke schilderijen vol textuur, beweging en kleur.

Ramon Otting’s work concentrates
on building the wholeness to be
found in nature. From low viewpoints and using oilpaint, terroir
and soil from the spot where he
finds the inspiration, Otting shows
us the beauty and wealth of form
and colour in nature. The looseness
of his painting opens up his work
even more, and strengthens the
power in the details.

Voor het eerst op ‘onze’ nieuwe locatie i.s.m.
Frederix roastery & coffee bar, Frederiksplein 29,
1017 XL Amsterdam. Frederix brandt haar eigen
bonen en schenkt een veelvoud van soorten koffie.
Dagelijks geopend van 09:00 tot 18:00 uur.
U bent van harte uitgenodigd om samen met ons het
glas (of een kop koffie natuurlijk) te heffen op de
opening van deze verkoop expositie op 28 oktober
tussen 15:00 en 18:30 uur. Mocht u verhinderd zijn
dan is het werk ook na de opening nog te
bezichtigen in Frederix Amsterdam.

“Feuille RouGe - BaRolo - neBBiolo”,
30 X 40 cM, OIL AND SOIL ON cANVAS

RAMON OTTING PAINTING IN THE BAROLO
VINEyARDS OF PIEDMONT, ITALy

“esPRiT de la ViGne - BaRolo VineyaRd - meRiame i”, 60 X 80 cM, OIL AND SOIL ON cANVAS

