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‘Consommé’ , tentoonstelling van werken van Fons Brasser

In de Kunstvereniging Diepenheim vindt op zaterdag 8 januari  vanaf 16.00 uur de feestelijke 
opening plaats van de tentoonstelling ‘Consommé’ met werken van de Haarlemse kunstenaar 
Fons Brasser (1944).  Kunstverzamelaar Joop Groen zal de tentoonstelling inleiden.
De tentoonstelling is te zien van 8 januari t/m 2 maart 2005  in het gebouw van de 
Kunstvereniging Diepenheim aan de Grotestraat 17 te Diepenheim. 

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’.
Zijn werk kenmerkt zich door abstractie, ordening, een voorkeur voor wiskundige vormen en patronen
en een serie-matige opbouw. 
Het menselijke (“schatten”, huid, associaties) plaatst hij tegenover het wiskundige (meten, perfectie).

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.

Op zondag 27 februari vindt er in de Kunstvereniging Diepenheim een tweegesprek plaats tussen Fons
Brasser en Arno Kramer. Aanvang is om 11.00 uur.

De opening op zaterdag 8 januari luidt tevens het 15-jarig jubileum in van de Kunstvereniging 
Diepenheim en zal daarom een extra feestelijk tintje hebben. Het gitaarduo ‘Soiree’, bestaande uit 
Tom Bak en Erik Sinnige zal de opening muzikaal opluisteren. Zij spelen jazzy gitaarmuziek 
geïnspireerd op de muziek van onder anderen Django Reinhardt en George Brassens.
Tevens zullen de ter gelegenheid van het jubileum van de Kunstvereniging door Hassink Drukkers uit 
Haaksbergen uitgegeven kalender en agenda voor 2005 worden gepresenteerd. Hierin staan werken 
afgebeeld van 12 kunstenaars die in de afgelopen 15 jaren in de Kunstvereniging Diepenheim 
exposeerden. Sepp Bader tekende voor de vormgeving.

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
Let op: de Kunstvereniging is van 22 december tot 8 januari gesloten ivbm. herinrichting!

De toegang is vrij.

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.
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