
Vanwege het 25 jarig kunstjubileum van 
de Hilversumse schilder Lieuwe Kingma is 
van 13 t/m 21 november in Amsterdam 
een grote overzichtsexpositie van zijn werk 
te zien. Ter gelegenheid van dit jubileum is 
een prachtig boek uitgegeven, waarin naast 
de vele afbeeldingen van zijn werk, ook 
verzamelaars en kunstexperts als Annelette 
Hamming en Renée Steenbergen hun eigen 
verhaal vertellen over de schilderijen. 

Evenementen Tijdens de expositiedagen 
worden diverse workshops, ‘kunstdiners’ en 
lezingen georganiseerd (kijk voor de agenda 
op: www.lieuwekingma.com).

artOgusto presenteert:

Lieuwe Kingma (Grijpskerk, 1957) kreeg zijn opleiding 
aan de Academie Minerva in Groningen. Daar leerde hij 
op de traditionele manier schilderen: naar de waarneming. 
Verfhuid en structuur spelen een belangrijke rol in zijn 
schilderijen. Lieuwe werkt vaak met verschillende textu-
ren in één werk. Zijn kleurgebruik is intuïtief en verfijnd: 
diepte en intensiteit ontstaan laag over laag, in een uiterst 
arbeidsintensief proces van wikken en wegen.

Veiling Het schilderij, dat in alle communicatieuitingen 
over de expositie gebruikt is, wordt op 21 november 
live geveild via ebay vanuit de Posthoornkerk. De 
opbrengst komt geheel ten goede aan KiKa. Deze orga-
nistie (Kinderen Kankervrij) werft fondsen die ten goede 
komen aan de zeven kinderkankercentra in Nederland.

De Posthoornkerk 

Haarlemmerstraat 126a

1013 EX Amsterdam

www.maps.google.nl

r.s.v.p. zo spoedig mogelijk 

d.m.v. het contactformulier 

op de website m.v.v. 

aantal volwassenen en 

kinderen (+ leeftijd).

www.artogusto.nl

u bent met uw
familie welkom 
op zondag 
21 november 
vanaf 13.00 uur
tot 17.00 uur

Yvonne en Roy 
gaan deze dag extra 
luister bijzetten door 
hun eigen versie van 
bekende en minder 
bekende nummers 
van country-, soul- en 
rockbalads.

Kinderworkshop
Kinderen kunnen zelf 
kunst maken. Hun 
werkstukken zijn later 
zien op de site: www.
artOgusto/artOjuno a
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 kijken / ervaren  weten / meemaken  horen / doen  navigeren


