Europatour: nu in Malmo en Beijing

ZOMER NIEUWS
Beste mensen,
De zomervakantie komt eraan! En is voor een deel van Nederland zelfs al begonnen.
Ik wens ieder een hele mooie zomer toe!
Met veel inspiratie, om daarna weer fris van start te kunnen gaan.
Ik stuur een mail met wat zomertips aangaande mijn werk.
Heeft u belangstelling?
Ik hoor het graag.

ZOMERTIPS KUNSTENAAR GEA ZWART

EUROPATOUR 2017, ZOMER
Mijn schilderkunst is deze zomer ook op reis, nog steeds op Europatour!
In samenwerking met galerie Bubble Projects exposeer ik heel 2017 in Europa en Azie,
in het kader van mijn jubileumjaar: 25 Jaar Kunstenaar, Vormgever, Kunstprojecten.
Tot eind augustus is mijn schilderkunst te zien in:
Malmö, Zweden
Scandic Trangeln Hotel
en
Beijing, China
Radisson Blue Hotel
Bent u in de buurt? Ga gerust langs.
meer informatie leest u op http://www.geazwart.nl

------------------

EXPOSITIES
Mijn solo expositie in het Jeroen Bosch Ziekenhuis is net afgelopen, 19 doeken in samenwerking met 8 dichters.
Het was een groot succes en heeft veel belangstelling gehad.
Een aantal werken zijn verkocht en verhuurd tijdens de expositie.
Heeft u geen gelegenheid gehad te kijken?
In mijn atelier staan ze klaar voor nieuwe avonturen!
bijvoorbeeld een nieuwe expositie, een andere eigenaar of tijdelijke verhuur.
Ik werk samen met bedrijven, particulieren en galerieën.
Interesse?
Wees welkom in mijn atelier in Amsterdam, vlakbij het Vondelpark.

------------------

PANTA RHEI
NIEUWE SERIE
Ik ben in mei een nieuwe serie schilderijen gestart,
met het thema Panta Rhei. Oftewel: Alles Stroomt.
Over voortdurende voorgang en verandering. Vaste basis is de rivier van het leven.
Gebruik makend o.a. van:
Verleden, heden en toekomst, stromen in gelaagdheid onder en boven elkaar door. Stemmen uit het verleden.
Mensen, gezichten, lichaamsdelen, geesten. Mannelijk en vrouwelijk. Hoop en wanhoop. Positief en stromend,
natuur en water. Licht, wit, duister donkerte, kathedraal interieur.
Er zijn 2 grote doeken klaar en 4 kleine. Allemaal met acryl op linnen. Hieronder staan een paar afbeeldingen.
Op mijn website zijn ze te zien bij 'kunst'.

PANTA RHEI
BUITEN SCHILDER PROJECT
Deze zomer ga ik ook buiten schilderen aan de serie Panta Rhei.
In juli in Groningen, bij stromende waters, een diepe vijver en tuinen.
Ter plekke gemaakt, terwijl ik in het onderwerp zit, sta, loop en geniet.
In de nazomer hoop ik op nog een andere locatie verder buiten te kunnen schilderen.
Mijn werk is te volgen op de sociale media.

Een fijne zomer gewenst
en tot ziens!
Gea Zwart

PANTA RHEI, no. 2
100 x 120 cm., acryl op linnen
Gea Zwart, juni 2017

PANTA RHEI, no. 1
100 x 120 cm., acryl op linnen
Gea Zwart, mei 2017

----------------

Contact:
Gea Zwart
kunstenaar, vormgever, kunstprojecten
http://www.geazwart.nl
info@geazwart.nl
06 12360665
1992-2017, jubileum
25 jaar kunstenaar, vormgever

p.s. Afmelden post kan met een korte reply. Eenmalig doorsturen naar andere belangstellenden kan ook.

