Nu te zien - Colorful
05.05.2013 - 15.06.2013

Na onze sterke presentatie Black & White brengen we de tentoonstelling Colorful,
waarbij de kunstenaar zijn gevoelens uitdrukt via de kleur. Hierin vertegenwoordigen
we kunstenaars uit onze galerie maar ook enkele gastkunstenaars.
De keuze van werken omvat een diversiteit aan verschillende technieken waaronder
schilderijen, foto's, beelden, assemblages en werk op papier. Wij raakten alvast
geïnspireerd door de verschillende kunstuitingen en de uiteenlopende
leeftijdscategorieën van kunstenaars tijdens de Cobra- periode tot de hedendaagse
kunst. We brengen ze samen in één wereld van kleur en gevoel, afstand en emotie,
schoonheid en wreedheid.
Ervaar de symbool- en gevoelswaarde van de diverse veelkleurige of monochrome
werken. Elke kleur met zijn specifieke lading heeft een andere invloed op ons.
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Bekijk onze site voor meer informatie

Verwacht - De (im)potente camera van Doctor Spankenstein (nie)
wel tot die daad in staat(nie)
23.06.2013

Causerie met Spank Moons: een inkijk in het werk, tussen het werk. In een 'atelier'setting neemt Spank Moons ons mee op een visuele roadtrip .
Afspraak bij een hapje en een drankje op zondag 23 juni om 15.30u in Galerie
Schoots+Van Duyse

Ter gelegenheid van deze ontmoeting met de
kunstenaar zal het boek "In Questa Tomba
Oscura" verkrijgbaar zijn, aangevuld met een
originele (15 ex) en gesigneerde luxe editie van
het werk 'The Skull Within - Eggs' uit 2010, form.
23 x 29cm, voor de prijs van 95 euro.
Bekijk onze site voor meer informatie

Verwacht - Lucebert + Cobra
30.06.2013 - 17.08.2013

Opening: Zondag 30 juni om 15.30 door Mevr. Diana Wind, directeur Stedelijk Museum
Schiedam
Gezien het lange en intense contact met de familie van Lucebert verkregen we toegang
op het atelier. Een persoonlijke kennismaking met zijn echtgenote, Tony SwaanswijkKoek († 10/03/2011) en hun dochter Maia, bracht ons nader tot de wereld van de
kunstenaar zelf. In zijn intact gebleven atelier maakten we een indrukwekkende keuze
uit de schilderijen, werken op papier en keramiek.
De tentoonstelling belicht de veelzijdigheid en originaliteit van deze kunstenaar met de
voor hem zo kenmerkende demonische figuren in een felle kleurenpracht. De volledige
collectie is vastgelegd in een catalogus van 88 pagina's full color met tekst van
Marleen Van Duyse (prijs 15,- Euro). We verrijken de tentoonstelling met werken van
nog andere kunstenaars die tot de Cobra beweging behoren. O.a.: Pierre Alechinsky,
Karel Appel, Corneille, Jacques Doucet, Asger Jorn, Carl-Henning Pedersen en Theo
Wolvecamp.
In de benedenzaal presenteren we Sculptures, beelden van o.a. Barry Flanagan,
Maen Florin, Jan Henderikse, David Nash, Adriaan Rees en Eja Siepman van den Berg.
Bekijk onze site voor meer informatie

Agenda
23 Juni 2013

• De (im)potente camera van Doctor
Spankenstein (nie) wel tot die daad in
staat(nie)

Causerie met Spank Moons: een inkijk in het
werk, tussen het werk. In een 'atelier'-setting
neemt Spank Moons ons mee op een visuele
roadtrip .
Afspraak bij een hapje en een drankje op
zondag 23 juni om 15.30u in Galerie
Schoots+Van Duyse

30 Juni t/m 17 Augustus
2013

• Lucebert + Cobra (bovenzaal)
Opening: Zondag 30 juni om 15.30 door Mevr.
Diana Wind, directeur Stedelijk Museum
Schiedam
Sculptures o.a. Barry Flanagan, David Nash,
Jan Henderikse, Maen Florin, Adriaan Rees,
Eja Siepman van de Berg, James Brown,
(benedenzaal)

(benedenzaal)

8 September t/m 12 Oktober
2013

• Works on paper (bovenzaal)
Opening: Zondag 8 September om 15.30
• Bojan Radojcic gemengde techniek op papier
(benedenzaal)

20 Oktober t/m 7 December
2013

• James Brown Gemengde techniek op doek,
gemengde techniek op papier, sculpturen
Opening: Zondag 20 Oktober om 15.30 uur
Stijn Bastianen gemengde techniek op doek,
werk op papier (benedenzaal)

30 November, 1- 7- 8
December 2013

• ` Art – A route
30 November 12 tot 21 uur,
1,7,8, December 14 – 19 uur

Galerie Schoots + Van Duyse
Galerie Schoots + Van Duyse

T: 0032 (0)3 689 13 14

Napoleonkaai 15, B 2000
Antwerpen, België
Lid Antwerp ART Galleries
De galerie is woensdag t/m zaterdag

www.antwerpart.be

geopend van 12:00 tot 18:00 of op
afspraak.
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