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UITNOdIgINg vOOr dE OpENINg vAN



De directeur van Museum de Fundatie nodigt u met veel genoegen uit voor 
de opening van de tentoonstelling

HIErON pESSErS – dOLcE vITA  

op zaterdag 23 maart 2013 om 15.00 uur in Kasteel het Nijenhuis, ’t Nijenhuis 10, Heino/Wijhe.

Met 24 monumentale werken wordt voor het eerst een overzicht gepresenteerd van het oeuvre van de 
in 2004 overleden kunstenaar. Zijn schilderijen maakte Pessers in de laatste decennia van de 20e eeuw. 
Ze passen in de magisch-realistische traditie die in Nederland associaties oproept met kunstenaars  
als Charley Toorop en Pyke Koch. De ‘lyrische en tragische doeken’ – zo noemde Pessers ze zelf - 
verbeelden echter een geheel eigen, vaak verontrustende, wereld. Er wordt gefeest op de rand van  
de afgrond.

Met deze opening luiden wij eveneens het tweede seizoen van onze in 2012 geheel 
vernieuwde beeldentuin in.

Het programma van de middag is als volgt:
14.45 uur: Inloop en ontvangst

15.00 uur:  Welkomstwoord door Ralph Keuning, directeur Museum de Fundatie
 Opening door Liesbeth Brandt Corstius, kunsthistorica

15.30 uur:  Bezichtiging tentoonstelling  
 Verwacht einde van het programma: 17.00 uur

Wilt u ons per e-mail (opening@museumdefundatie.nl) van uw komst op de hoogte stellen?  

 
Tentoonstelling: 24 maart t/m 25 augustus 2013
dinsdag t/m zondag van 11.00 – 17.00 uur
Bezoekadres: Kasteel het Nijenhuis, ’t Nijenhuis 10, 8131 RD Heino/Wijhe
www.museumdefundatie.nl, tel 0572-388188

The director of Museum de Fundatie requests the pleasure of your company at  
the opening of the exhibition

HIErON pESSErS – dOLcE vITA  

at 15.00 hrs on Saturday 23 March 2013 in Kasteel het Nijenhuis, ’t Nijenhuis 10, Heino/Wijhe.

For the first time ever, a retrospective of the oeuvre of the artist - who died in 2004 - is presented in 
the form of 24 monumental works. Pessers made his paintings in the last decades of the 20th century. 
They fit in the magic-realistic tradition that in this country evokes associations with artists such 
as Charley Toorop and Pyke Koch. However, the ‘lyrical and tragic canvases’, as they were called by 
Pessers himself, visualize a world that is entirely their own and often unsettling: making merry on  
the edge of the precipice.

This opening also marks the second season of our sculpture garden, 
which was entirely revamped in 2012.

The programme for the afternoon is as follows:
14.45 hrs: Arrival and welcome

15.00 hrs:  Word of welcome by Ralph Keuning, director of Museum de Fundatie
 Opening by Liesbeth Brandt Corstius, art historian

15.30 hrs:  Preview of the exhibition. 
 Expected conclusion of the programme: 17.00 h.

We kindly request to confirm your attendance at the opening via e-mail to opening@museumdefundatie.nl.  

 
Exhibition: 24 March to 25 August 2013
Tuesday to Sunday, from 11.00 – 17.00 hrs 
Address: Kasteel het Nijenhuis, ’t Nijenhuis 10, 8131 RD Heino/Wijhe
www.museumdefundatie.nl, tel +31 (0)572-388188
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Afgebeeld werk/Work of art shown: Voorzijde/Front: Me myself and I (detail, één deel van drieluik/ 1 of 3 parts), olieverf op doek/oil on canvas, 80 x 240 cm, 1977.  
Achterzijde/Back: The fall of Pompadour, olieverf op doek/oil on canvas, 265 x 210 cm, 1996.Museum de Fundatie wordt ondersteund door/Museum de Fundatie is supported by:

WAANDERS WAVIN


