Uitnodiging
Hartelijk welkom op de
feestelijke opening
met een inleiding door
Yolanda van den Berg,
conservator Nijntje Museum
en Bruna Collectie
muzikaal omlijst door de
SlagwerkFabriek
woensdag 8 maart 2017
om 16:00 uur

Nicolaïkerk
Nicolaaskerkhof 9
3512 XC Utrecht
Open 8 t/m 12 maart 2017
van 12 tot 18 uur
zaterdag tot 20 uur.
Entree€€ 7 inclusief catalogus

• Emiel van der Beek • Milly Betten • Marian Bijlenga • Els Binnendijk • Johannes BlonK • Coby Brinkers • Paul
Brouns • Monika Buch • Herman Coppus • Tije Domburg • Jaap Drupsteen • Maryan Geluk • Marco Goldenbeld
• Ardje de Graaf • Eef de Graaf • Julia Gubitz • Loek Hambeukers • Chen Harland • Jan Hendriks • Jan Hoff
• Henriëtte van ‘t Hoog • Ingrid Hornef • Gerard van der Horst • Jeltje van Houten • Truus Huijbregts • Nelleke
Hulsen • Olivier Julia • Wianda Keizer • Kees de Kloet • Suus Kooijman • Bill Kunst • Monique Kwist • AnneMieke
Louwerens • Monica Maat • Carrie Meijer • Els Moes • Carl Möller • Simon Oud • Pim Piët • Herman van de Poll
• Han Reeder • Anne Rose Regenboog • Miranda Rikken • Veronika Rodenberg • Bowe Roodbergen • Ingrid Roos
• Henk Rusman • Don Satijn • SAXON • George Schade • Kees Segers • Henny van Setten • Betty Simonides •
Olav Slingerland • Elly Sloep • Koos van der Sloot • Aimée Terburg • Frans Vendel • Marja Verhage • Ruth Vulto
Gaube • Paul Wezenberg • Ellen van der Wiel • Ada van Wonderen •

essentie
Een bijzondere expositie in het jaar van De Stijl
van 8 t/m 12 maart 2017 in de Nicolaïkerk in
Utrecht, naast het Centraal Museum, waar op dat
moment de expositie Rietvelds meesterwerk: leve
de Stijl! te zien is.
Het woord 'essentie' betekent kern, hart, grond,
wezen. De essentie (Latijn: essentia, van esse, zijn)
of het wezen is filosofisch gezien de aard van iets,
datgene wat kenmerkend is voor iets.
Op de tentoonstelling essentie wordt werk getoond van ruim zestig hedendaagse kunstenaars
die abstract geometrisch werk maken. Mannen en
vrouwen, jonge en oude kunstenaars, bekende en
minder bekende namen uit binnen- en buitenland.
Het is een ode aan De Stijl.
In het atelier werkt de kunstenaar aan de verbeelding van een idee, streeft naar de volmaakte vorm
en zoekt het ultieme evenwicht in de compositie.

In het beste geval vallen inhoud en vorm volledig
samen. De spanning tussen 'iets' en 'niets' is belangrijk. Essentie is niet niets. Essentie is wat blijft
als alle franje, alle verhulling weg is. Deze kunst
toont de kracht van het weglaten. Dat is absoluut
niet saai, het is verrassend hoe divers de werken
op de tentoonstelling zijn.
Deze werken raken, door hun verbeelding van een
niet-zichtbare denkwereld, aan wat beeldende
kunst ís sinds de oprichting van De Stijl.
Alle getoonde werken zijn te koop.
essentie Utrecht
Nicolaïkerk
Nicolaaskerkhof 9
3512 XC Utrecht
8 t/m 12 maart 2017
Open van 12 tot 18 uur, zaterdag tot 20 uur.
Entree € 7 inclusief catalogus

Stichting 4+, vorig jaar opgericht door Bos Fine Art, grooots art & design, Kunstlokaal No8 en ASNOVA architecture, stelt
zich ten doel culturele en kunstzinnige activiteiten te organiseren. In het bijzonder wil de stichting een podium zijn voor
hedendaagse geometrisch-abstracte kunst.
In 2017, het Jaar van De Stijl, organiseert 4+ drie kunstevenementen met als titel essentie:
in Utrecht, Heusden Vesting en Den Helder.

Stichting Vierplus
KvK-nummer 67398987
Lelystad
tel +31(0)6 8169 1660 (Paul Essens)
vierplus.eu
info@vierplus.eu
Het bestuur van stichting 4+
Paul Essens (voorzitter)
Birgit Speulman (secretaris)
Leo Gorter (penningmeester)
Ronald Willemsen (lid)

