Johan van Duykeren
„Moje obrazy“

Vás srdečně zve na sklenku vína u příležitosti
vernisáže prodejní výstavy holandského malíře
v pondělí 8.7.2013 od 18:00 hod.

ARS DIVA GALERIE

Tel: +420 776071966, 603821712

Pštrossova 2, Praha 1, www.arsdiva.cz

Johan van Duijkeren se narodil v Nizozemsku v Amsterdamu roku 1948. Studoval malířství
na Akademii výtvarných umění v Antverpách v Belgii.Zde se naučil vše potřebné o barvách,
formách a možnostech výtvarného vyjádření. Poté následovala jeho vlastní explozivní
sebevyjádření, které nemohl zastavit. V Johanově tvorbě se odrážejí veškeré zážitky
z let minulých. Johan sám popisuje svou tvorbu jako  „vyjádření svého šílenství“. Výsledky
Johanovy kreativity silně ovlivňuje aktuální stav mysli, čímž se řadí po bok nejslavnější
postavy holandského i světového malířství, Vicenta van Gogha. Johan vytváří také sochy
a umělecké kresby.
Kontakt: jvduykeren@gmail.com

Jako zvláštní host se v galerii představí Marq Rawls se svými mozaikami
z benátského skla. Více najdete na www.mozaiek.info
Výstava je otevřena od 9.7. do 26.7.2013 od pondělí do pátku vždy od 13:00 - 18:00 hodin.

pozvánka johan.indd 1

5.6.2013 14:26:54

Johan van Duykeren
„My paintings“

Ars Diva Gallery
is pleased to invite you for vernissage and selling exhibition of paintings
Vernissage on Monday 8.7.2013 from 18:00.
Johan van Duijkeren was born in Amsterdam (NL) 1948.He took classes at the art academy
of Antwerpen (Belgium). Learning about colour knowledge, ratios, forms of expression and
receiving criticism were things that he learned from. And explosion of his own creativity followed
and it could not be stopped. All emotions that he has experienced over the years are now being
reflected in his works. He himself describes it as “expressing his insanity”. The results of this
form of expression depend strongly on his state of mind, which gives him internally bonded
with another personality of Dutch and worldwide painting, Vincent van Gogh. Johan also makes
sculptures and artwork drawings
Contact: jvduykeren@gmail.com
ARS DIVA GALERIE

Tel: +420 776071966, 603821712

Pštrossova 2, Praha 1, www.arsdiva.cz

As a special guest to this exhibition, Marq Rawls has been invited to introduce
his mosaic work for Czech audience. www.mozaiek.info
The exhibition is opened from 9.7. to 26.7.2013 on labour days 13:00 - 18:00 hours.
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