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Tweegesprek Fons Brasser en Arno Kramer

Naar aanleiding van de overzichtstentoonstelling ‘Consommé’ met werken van de Haarlemse 
kunstenaar Fons Brasser (1944), organiseert de Kunstvereniging Diepenheim een tweegesprek 
tussen Fons Brasser en Arno Kramer op zondag 27 februari aanstaande.
Dit tweegesprek vindt plaats in het gebouw van de Kunstvereniging aan de Grotestraat 17 te 
Diepenheim en begint om 11.00 uur.
De tentoonstelling is nog te zien t/m 2 maart 2005. 

De tentoonstelling laat een overzicht zien uit het 30-jarig oeuvre van Fons Brasser, bestaande uit 
sculptuur, tekeningen, collage’s en fotografie. Fons Brasser heeft altijd consequent abstract gewerkt 
en vanuit die abstractie gezocht naar de ‘perfecte vorm’, naar harmonie en helderheid van vorm. 
Vandaar wellicht de titel van de tentoonstelling:  ‘consommé’ = ‘heldere soep’.
Het menselijke (“schatten”, huid, associaties) plaatst Fons Brasser tegenover het wiskundige (meten, 
perfectie).

Het tweegesprek biedt belangstellenden een unieke kans om de kunstenaar zelf te horen spreken over 
zijn werk, zijn inspiratiebronnen en het creatieve proces.
“Goed kijken is de basis van alle kunst”, aldus Brasser.
Samen met Arno Kramer zal hij ingaan op de aspecten van zijn kijken en hoe hij dit in zijn 
kunstwerken vertaalt. 

Datum tweegesprek: zondag 27 februari
Aanvang : 11.00 uur
Lokatie: Kunstvereniging Diepenheim, Grotestraat 17 te Diepenheim
Entree : € 2,50 / leden Kunstvereniging € 1,50.  Inclusief koffie en lekkers.

Voor de tentoonstelling stelde Fons Brasser het fotowerk in oplage ‘Fort’ (2001) beschikbaar. “Fort’ 
behoort tot de serie foto’s die de kunstenaar maakte van architectuur met een ‘gezicht’. 
De multiple heeft een oplage van 10 exemplaren, meet 38x26,5 cm en is te koop voor € 325,00.

Openingstijden Kunstvereniging Diepenheim
Zondag en dinsdag t/m vrijdag 12.00 uur t/m 17.00 uur
Zaterdag en feestdagen van 14.30 uur t/m 17.00 uur.
’s Maandags gesloten

EINDE PERSBERICHT
Noot voor de redactie: voor nadere informatie kunt u contact op nemen met Marianne Elferink, tel. 
0547-352143 , e-mail info@kunstverenigingdiepenheim.nl, www.kunstverenigingdiepenheim.nl. 

http://www.kunstverenigingdiepenheim.nl/
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