uitnodiging
u en uw kunstminnende vrienden zijn van harte uitgenodigd om de
nieuwste expositie te bezoeken van

Wo u t e r S t i p s
schilderijen en glassculpturen :

“De Smaak van Kunst ”
Deze expositie start met een bijzondere vernissage en opening door
Janny van der Heijden op:
zondag 20 maart, 14:00 - 18:00
de expositie is te zien in de galerie tot 22 april

"De Smaak van Kunst"
Galerie Patries van Dorst viert in 2016 de lente met een expositie van nieuw
werk van beeldend kunstenaar Wouter Stips.
Het is altijd weer een feest wanneer Wouter's werken onze galerie vullen.
Dat feestelijke gevoel delen we graag met u.
De kleurrijke en poëtische werken van deze "Master of Cobra" raken je niet
alleen, maar maken je vooral blij. Bijna een jaar lang heeft hij niet
geëxposeerd en zich geconcentreerd op het maken van nieuwe schilderijen
en glassculpturen. Dit beide met een verbluffend resultaat.

Une Femmun Homme, une Maison, la Mère, la Poire, et le Poisson, acryl op linnen,100 x 100 cm
voorzijde: De Smaak van Rood, acryl op linnen, 100 x 150 cm (work in progress)

Galerie Patries van Dorst ligt prachtig verscholen in de bosrijke omgeving van
Wassenaar op Landgoed de Wittenburg. De kunst in combinatie met de historische
ambiance in het koetshuis en de tuinen op het landgoed van Kasteel de Wittenburg
maken het waard een bezoek te brengen.

De Smaak van Kunst
schilderijen en glassculpturen
Wouter Stips

Zijn werk krijgt steeds meer sprankeling en verdieping; de schilderijen
worden gelaagder en de glasbeelden krijgen, dit jaar voor het eerst door de
toevoeging van zilveren ornamenten, een prachtige nieuwe dimensie.

20 maart (vernissage) - 22 april 2016
Wij zijn - met gepaste trots - heel blij dat wij als eerste en enige galerie in
Nederland deze werken van Wouter mogen tonen.

G A L E R I E PAT R I E S VA N D O R S T L A N D G O E D D E W I T T E N B U R G WA S S E N A A R
Landgoed de Wittenburg 3, 2244 BV Wassenaar info@patriesvandorst.nl www.patriesvandorst.nl open daily please call +31 (0)650 292 150
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DE SMAAK VAN KUNST

“Look at me”, “Glassculptuur / Murano glas, 30 x 46 cm

“La cirque de ma vie”, acryl op linnen, 80 x 100 cm

Mensen communiceren voornamelijk door te praten ( soms wat veel, maar dat
terzijde… ) Wat we ons weinig beseffen is dat we ook, net als dieren,
communiceren door kleur. Een kanariegele cabrio, een knalrode jurk, een paars
hemd of een grijs pak; het zegt allemaal iets. In kunst communiceer je óók door
kleur. Iedere kleur of kleurencombinatie roept emotie op. Je kunt daar bewust
gebruik van maken. Als ik schilder gebeurt dat onbewust. Ik laat me leiden door
het schilderij, tijdens het werkproces vráágt het schilderij om kleuren. Ik pak
– zonder erbij na te denken – de kleuren die het werk op dat moment verlangt.
Ik verpak de kleuren in een schilderij. De kijker mag het uitpakken en zich
positief òf negatief laten verrassen. Want smaken blijven natuurlijk verschillen!
Schilderen is net als koken. Je palet is niet gevuld met kleur maar met kruiden,
smaken. Je proeft tijdens het proces en dan vráágt het recept om een kruidje,
een zuurtje , een felle peper of juist wat zachte room. Dit beseffend is het een
kleine stap om – geïnspireerd door kunst – tongstrelende hapjes te maken. Dat
gaan we doen tijdens de opening. Kijken of we de kunst ook kunnen proeven. Ik
weet dat het kan en verheug me erop!
Wouter Stips

“I´ll always be there”, “Glassculptuur / Murano glas, 32 x 40 cm

“Blue Fantasy”, “Glassculptuur / Murano glas, 37 x 51 cm

The more I know, the less I understand”, acryl op linnen, 80 X 160 cm

