
Expositie Gemeentehuis De Bilt
18 november 2018 | 15 januari 2019

Truus Werners
schilderijen
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Het werk van Truus Werners kan niet in een bepaalde 

categorie ondergebracht worden. Haar werk is heel 

divers. Daarmee doelt zij op zowel de onderwerpen als de 

schilder- of tekentechniek of de wijze van uitbeelding. 

Het kan figuratief, gestileerd of abstract zijn. Het ene 

gegeven leent zich nu eenmaal beter voor het figuratieve 

en het andere voor het abstracte. Het ene onderwerp is 

meer geschikt om te schilderen en het andere om te 

tekenen. Model tekenen doet zij met conté krijt, portretten 

in aquarel en kerkinterieurs in acrylverf. 

’Het liefst schilder ik landschappen met ruimte, rust en 

licht. Het moet geen plaatje worden. De stemming is het 

belangrijkst. Er is ook geen horizon, deze gaat over in 

lucht en aarde. Wolken waarin je verder kunt fantaseren 

en altijd de speling van het licht.‘

Truus Werners
schilderijen en beelden

De ArtTraverse-werkgroep nodigt u uit namens het bestuur van de 
Stichting Kunst & Cultuur en het gemeentebestuur van De Bilt voor 
de opening van de duo-expositie van Truus Werners (schilderijen) en 
Marie-José Wessels (beelden) in de Traverse van het gemeentehuis De Bilt. 
Op zondag 18 november 2018 om 15:00 uur wordt de expositie geopend 
door Jan van Hooff, emeritus hoogleraar Gedragsbiologie aan de 
Universiteit van Utrecht met een toelichting op hun werk.
Muzikale omlijsting: Frank Klemann, piano.

18 november 2018 | 15 januari 2019
Opening zondag 18 november 2018 om 15.00 uur

Adres: 
Gemeentehuis De Bilt

Soestdijkseweg Zuid 173
3721 AB Bilthoven

Informatie: 
030-2288111

www.arttraverse.nl

Openingstijden:
maandag, woensdag, 
donderdag en vrijdag 

van 08.30 tot 17.00 uur,
 dinsdag van 08.30

 tot 19.00 uur.


