
LOU THISSEN 
(Ludovico M.)
1981 - 2022

Een expositie met schilderijen uit de periode 
vanaf 1981 tot heden. 

32 jaar geleden zijn de eerste contacten ontstaan 
tussen Ineke Paliska van Ipomal Galerie en 

beeldend kunstenaar Lou Thissen. 
Een eerste expositie vond plaats in 1990. 

 
Wij willen deze lange vriendschapsrelatie bekronen met 

een expositie en samen met u een toost uitbrengen.
 

De opening vindt plaats op zondag 3 april 2022 om 
15.00 uur door de heer S.J.J.T. (Stijn) Kropman, 

wethouder van de Gemeente Landgraaf, in aanwezigheid 
van de heer mr. R. (Richard) de Boer, burgemeester 

van de Gemeente Landgraaf en van de kunstenaar.
 

De expositie ‘Lou Thissen 1981-2022’ duurt van 3 april 
t/m zondag 8 mei 2022. 

 
U bent van harte welkom gedurende de opening of bij 
verhindering op een van de overige openingsuren van 

deze expositie!

 presenteert

Openingstijden
vrijdag van 17.00 - 20.00 u.
zaterdag en zondag van 14.00 - 17.00 u. 
en op afspraak

Ipomal galerie en kunstuitleen 
Charles Frehenstraat 5
6374 EK Landgraaf NL

0031(0)45-5323619

info@ipomal-galerie.nl
www.ipomal-galerie.nl

www.facebook.com/ipomalgalerie

Lou Thissen
 

Geboren 17 juni 1950 te Stein. 

Opleiding genoten aan de Academie voor Beeldende Vorming te 

Tilburg (Mo A en B). Behalve door zijn opleiding is Lou beïnvloed 

en gevormd door de zintuiglijke indrukken die hij heeft opgedaan 

tijdens zijn reizen door talrijke landen. Hij heeft zich ontwikkeld 

tot beeldend kunstenaar (schilder, tekenaar, beeldmaker). Deze 

disciplines beheerst hij op een uitstekende wijze. Hij beschouwt 

vakmanschap, techniek en discipline als essentiële fundamenten. 

Zijn inspiratie put hij uit alles wat een mens letterlijk en figuur-

lijk beweegt. Muziek, dans, sport. Daarnaast is hij in het bijzonder 

geïnteresseerd in paarden(sport), milieu, literatuur, theater, film, 

engelen en zijn favoriete land Italië. 

Anekdotes, verhalen: Lou Thissen heeft ze en masse. Zijn bijzon-

der beroep, exposities en de commerciële kant ervan brengen 

hem in contact met mensen en situaties die volgens zijn vrienden 

en bekenden het vertellen waard zijn. Tijdens wekelijkse bijeen-

komsten komen de vertelsels aan de orde. Gaandeweg klinkt door 

de anekdotes het levensverhaal van de kunstenaar. Liefde en geluk, 

droefenis en vreugde, diepe ellende en euforie. Een bontgekleurd 

bestaan, verbaal bij elkaar geschilderd tussen 2 kopjes koffie door, 

twee glazen water en, afsluitend, een glas wijn. En af en toe een 

dikke sigaar. In de serre of de schitterende tuin bij de siervijver. 

Daar waar de aantekeningen aan een schrijfblok worden toever-

trouwd en waar inkt en tranen vloeien. (Fred Sochacki)

 

Exposities: 
Nederland, vele malen de European Art Fair, Holland Art Fair, 

Kunst Rai, PAN Amsterdam, vele galerieën.

Duitsland, België, Frankrijk (Parijs), Italië (o.a. Museo Casa del 

Masaccio), Japan, USA, Engeland. 

 

Boeken: 
Lou Thissen (biografie), Wim van der Beek 1992

Vijftig penselen 2000

Thuis in Limburg, Lou Thissen en Fred Sochacki 2007

Thissen en Sport 2014

Omaggio, Fred Sochacki 2018. 

Lou Thissen, “Rode krukje”, 100x150 cm, mixed media op linnen 2008


