And now for something
completely different...

uitnodiging voor de
feestelijke opening op
6 september
15:00 - 19:00 uur
(expositieduur 5 sep - 9 okt 2015)

“The Warrior”, acryl op Ferrari 430 paneel, 120 x 60 cm
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“Leader of the pack”, acryl op doek ,150 x 100 cm

Ton Pret is een kunstenaar die zich niet laat leiden door regels of stromingen. Zijn werken zijn dan ook
spontane uitdrukkingen, waarbij het kind in hem, hem nooit heeft verlaten. De onuitputtelijke
fantasie wordt gecombineerd met een explosief kleurgebruik. Zijn natuurlijke drang tot expressie, maken
zijn werken tot een nieuw soort stijl: "De Ton Pret Style". Bijzonder is, dat deze stijl bij de aanschouwer
positieve en vrolijke gevoelens naar boven haalt. Vaak met als resultaat dat zijn kunst als zeer aangenaam ervaren wordt. Die grenzeloze fantasie weerspiegelt ook de verhalen die al zijn schilderijen
vertellen. Vraag hem er naar!
Door Ton wordt zijn kunstenaarschap niet gezien als een beroep. Eerder als een mogelijkheid om zijn
passie te kunnen uiten. Daarnaast vertrouwt hij hiermee zijn fantasie en transformaties van de werkelijkheid toe aan het doek. Zo maakt hij anderen deelgenoot van zijn realiteit. Hij omschrijft zijn werk dan
ook als "kleurrijk realisme van een andere realiteit, met een sterk positieve lading".
Hij heeft zijn droom kunnen verwezenlijken. Voor hem is het leven van alledag veranderd in het leven
van zijn droom. Zijn werk hing reeds in de Amsterdamse Beurs van Berlage tijdens "The foreign affairs
of Dutch design", maar ook in het Fortezza da Bazzo tijdens de "Florence Biennale", het Rijksmuseum
te Amsterdam, De Kunsthal in Rotterdam, het Nederlands Schoenenmuseum, het Amsterdams Tassenmuseum en het Louvre in Parijs. Zijn werken hebben inmiddels hun weg gevonden in Europa, Azië, het
Midden Oosten, Australië, Rusland en Amerika.
De galerie is dagelijks geopend (graag even een berichtje voor uw komst).
Preview za.5 sept. 14:00 – 18:00 uur, opening zo. 6 sept. 15:00 – 19:00 uur.

Art Cat”, acryl op oude balken van
Kasteel Beverweerd,
70 x 20 x 44cm

“Mothercare Florence Nightingale” acryl op doek 100 x 150 cm

“Porsche Fun,” acryl op doek, 100 x 80 cm

“Escape from The city... ” acryl op doek, 150 x 100 cm

Art gallery Patries van Dorst is beautifully hidden in the afforested
surroundings of Wassenaar on the Estate of Kasteel de Wittenburg.
The art combined with the historic ambience in the coachhouse and
the gardens on the estate of Kasteel de Wittenburg makes visiting
more than worthwhile.
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