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Luigi Amati brengt Italië naar Het Kabinet
28 september t/m 7 oktober ‘12

Op 28 september gaat de Kunst Tiendaags bij Het Kabinet van
start. Deze dagen zal de expositie van kunstenaar Luigi Amati
centraal staan met als hoogtepunt het Italiaanse Weekend. Wij
nodigen u van harte uit om deze feestelijke dagen met ons te
komen beleven.

Proef

De ware smaak van Italië
pure producten van locale leveranciers

Beleef

Kunst van Luigi Amati
Ervaar

Een wereld vol wonen

meubels en woonaccessoires in diverse woonstijlen

Het werk van kunstenaar Luigi Amati kenmerkt zich door de
zuivere vormen en vloeiende lijnen, een sensueel spel van licht en
schaduw. In zijn werk zoekt hij naar rust en harmonie. De spanning
tussen ronde vormen en scherpe lijnen in evenwicht brengen is voor
hem een blijvende uitdaging.
Amati laat zich in zijn werk niet beperken tot één kunstvorm.
Om monotonie te voorkomen wisselt hij schilderen, beeldhouwen,
boetseren, tekenen en lesgeven af. Wel heerst er een grote eenheid in
zijn werk, waar de vrouw vaak zijn grootste inspiratiebron is.
De kunstenaar heeft zich sinds 2000 in een oude boerderij in Bunnik
gevestigd. De kunstwerken die hij in zijn zonnige atelier creëert
exposeert hij in zijn beeldentuin en ruime expositieruimte.

Programma Italiaanse Weekend
Het Kabinet 28-30 september 2012

Officiële opening!

28 september 2012 - 19.30 uur
De Kunst Tiendaagse wordt op vrijdag 28 september feestelijk
geopend. Natuurlijk bent u van harte welkom dit bijzondere
moment, onder het genot van een hapje en drankje, met ons te
beleven!

Kunst bij Het Kabinet

10% korting op de gehele kunstcollectie!
Woonwarenhuis Het Kabinet is specialist op het gebied van wonen.
Verdeeld over 10.000 m2 vindt u hier meubels en accessoires in
diverse woonstijlen.
Naast meubels en accessoires heeft Het Kabinet een uitgebreide
collectie kunst. U vindt hier o.a. schilderijen van Sabine Kleiren,
canvas prenten van Art&So en unieke beelden uit India en China.

Beleef de kunst van Luigi Amati
Contact met de kunstenaar

Tijdens de Kunst Tiendaagse kunt u profiteren van 10% korting
op de gehele kunstcollectie van Het Kabinet.

Maak persoonlijk kennis met de, uit Italië afkomstige, kunstenaar
Luigi Amati. Tijdens het Italiaanse weekend is Luigi zelf op de
expositie aanwezig en staat hij open voor al uw vragen. Ook zal hij
ter plaatse ‘snelle’ tekeningen maken.

Proef de ware smaak van Italië

Leven in de tuin

Net buiten Verona worden sinds 1933 de mooiste Italiaanse wijnen
geproduceerd onder de naam van de La Cantina Valpolicella
Negrar. In de decenia hierna is dit merk uitgegroeid tot 200
wijnboeren en staat goede kwaliteit wijn hoog in het vaandel.

Hoveniersbedrijf Van Dijk Tuinen is gespecialiseerd in het
ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen. Het bedrijf
mag o.a. de tuinen van Appeltern, het Paleis Soestdijk en Het
Kabinet als klant rekenen.

Slijterij Barrique uit Odijk laat u in het Italiaanse Weekend tijdens
een kleine wijnproeverij kennis maken met een aantal geselecteerde
wijnen die door deze wijnmakers wordt geproduceerd.

De deskundigen van Van Dijk Tuinen geven tijdens het Italiaanse
weekend gratis tuinadvies. Breng gerust foto’s of een plattegrond
van uw tuin mee!

Wijnproeverij van Slijterij Barrique

ma 13-18 uur
di t/m do 10-18 uur
vrij 10-21 en za 10-18
zo 12-17 uur

Rumpsterweg 1-5
3981 AK Bunnik (Utrecht)
Aan de A12. afslag 19

Gratis tuinadvies van gespecialiseerde hoveniers

www.hetkabinet.nl

