
Lieuwe Kingma (Grijpskerk, 1957) kreeg zijn 
opleiding aan de Academie Minerva in Groningen. 
Daar leerde hij op de traditionele manier 
schilderen: naar de waarneming. 
Door de jaren heen bouwde Kingma een 
indrukwekkend oeuvre op, waarin hij telkens zijn 
eigen grenzen opzoekt. 

Dezelfde onderwerpen keren steeds terug: 
landschappen in Zuid-Frankrijk of de uitgestrekte 
polders in Groningen, een haventje of strand, 
stillevens met vaasjes, bloemen of appels, naakten. 
In het sfeervolle herenhuis van Lieuwe en Julie 
krijgt u de mogelijkheid om de schilderijen te 
‘proeven’. Kijk ook op: www.lieuwekingma.com

artOgusto presenteert:

het palet 
van Lieuwe Kingma

In de meer dan 25 jaar dat Lieuwe professioneel 
als kunstschilder actief is heeft hij zeer 
verschillend werk gemaakt. Meer dan er in zijn 
boek “25 years of art” vastgelegd kon worden. 

Dit weekend willen wij daarom de recent 
gebruikte kleuren van het palet van Lieuwe laten 
zien: donkere tinten uit de winter en uitbundig 
vrolijke kleuren die het komende voorjaar 
aankondigen.
 
Op 19 januari van 14.00 tot 17.00 uur is er 
een preview indien u in alle rust de werken wil 
bekijken. Op 20 januari is de expositie van 
14.00 tot 17.30 uur.

Koninginneweg 22 

1217 KZ Hilversum

www.maps.google.nl

r.s.v.p. via de website of 

stuur een e-mail naar: 

welkom@artOgusto.nl

www.artogusto.nl

U bent van harte 
welkom op
zondag 
20 januari 
2013 
van 14.00 
tot 17.30 uur

[preview 19 januari]

Voor deze gelegenheid hebben 
wij een wijnproeverij in 
samenwerking met joost ! wijn 
(www.joostwijn.nl), waarbij u 
kennis kunt maken met de door 
hem zelf geïmporteerde wijnen. 

Verrassende amuses van 
hoge kwaliteit worden verzorgd 
door Puur Smaeck 
(www.puursmaeck.nl) 

Hans Ferwerda gaat de muzikale 
omlijsting verzorgen op de 
vleugel van Lieuwe. ar
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