ATELIER PRESENTATIE ROBBERT FORTGENS
ZA 20 APRIL - ZO 21 APRIL 2013
Geachte kunstliefhebber,
Gezien de grote belangstelling voor het oeuvre en de fascinerende ontwikkeling van
het werk van Robbert Fortgens, zijn we creatief op deze vraag gaan brainstormen...
Naar aanleiding van zijn vele reizen ontstaan prachtige sfeerfoto's, samen met de
schilderijen worden deze in zijn studio/atelier te Antwerpen verwerkt. Badend in het
licht en ruimschoots voorzien van interessante werken is dit de geschikte locatie om u
in zijn wereld mee te nemen. Wij bieden u de kans het werkproces van nabij te ervaren
en zijn nieuwste werken te aanschouwen. Zijn foto's en duo schilderijen sluiten perfect
aan in een hedendaags woonconcept waar tijdloosheid en persoonlijkheid grote
waarden zijn. Robbert Fortgens en Galerie Schoots + Van Duyse ontwikkelden voor
deze gelegenheid 2 catalogi waarin de verschillende series en zijn nieuwste werk in
opgenomen zijn. Als primeur stellen wij die graag aan onze bezoekers voor.
Samen met Robbert ontvangen we u heel persoonlijk en begeleiden u graag rond in het
atelier. We heten u van harte welkom namens, Robbert Fortgens, Yolanda Philippens,
Roland Janssen en Marleen Van Duyse.
Bekijk hier een videoimpressie van Robbert Fortgens

PROGRAMMA
Zaterdag 20 april 2013
14.00 - 16.00 uur
16.00 uur
16.30 uur
16.40
17.00 - 20.00

Voorbezichtiging
Ontvangst gasten
Verwelkoming door Roland Janssen / Galerie Schoots + Van
Duyse
Inleiding expositie
Gelegenheid tot het bekijken van de atelier presentatie verzorgd
met drank en versnaperingen

Zondag 21 april 2013
14.00 - 20.00 uur

Doorlopend atelier bezichtiging
Muziek intermezzo tussen 16.00 - 18.00

Wenst u een van deze dagen hierbij aanwezig te zijn dan kunt u zich aanmelden via
info@galerieschoots-vanduyse.com

Atelier Robbert Fortgens
Sint Venctiusstraat 35
2018 Antwerpen
M: +31 652 061 978
Galerie Schoots + Van Duyse
International Contemporary Art
T: 0032 (0)3 689 13 14
M: 0032-(0)497 90 49 35 (Marleen van Duyse)
M: 0031-(0)653 999 325 (Roland Janssen)
E: info@galerieschoots-vanduyse.com
I: www.galerieschoots-vanduyse.com
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