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Vanaf a.s. zondag de debuuttentoonstelling Wim van Asselen 

 

Officiële opening: zondag 18 januari 2015, 15.30 uur, Galerie Art2gether, Kaya Antoine Pijpers M12, 

Curacao.  

 

Opeens was hij kunstenaar 

 

Willem van Asselen (62) was zelf ook verbaasd. Toen hij een aantal jaren geleden zomaar eens het potlood ter 

hand nam was daar op eens een tekening waar iedereen van stond te kijken. Een bijzondere belevenis voor 

iemand die zijn werkzaam leven in de financiële dienstverlening doorbracht. 

 

Voor Willem was dit “wonder” een ongelooflijke motivatie om zich ongebreideld aan de tekenkunst over te 

geven. Van potlood tot houtskool, van pasteltekeningen tot acrylverf, van portretten tot abstracten maakten zijn 

ontdekkingsreis zeer divers. 
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Al experimenterend bouwde hij een oeuvre op, dat door de kunstwereld nu al wordt omschreven met als 

kernwoorden origineel en interessant, realistisch en zonder pretenties. Het is integrerend hoe Willem van 

Asselen in zo’n korte tijd zo zijn eigen stijl heeft weten te ontwikkelen. 

Maar woorden schieten te kort; de scheppingen moeten gezien worden. En dat kan vanaf zondag 18 tot en met 

31 januari 2015 in Galerie Art2gether, Kaya Antoine Pijpers M 12, Curasol, aan de linker zijde van de weg 

naar Boca Sami.  

De tentoonstelling wordt om 15.30 geopend door niemand minder dan mr. Karel Frielink, welbekend advocaat 

en kunstkenner. Tevens zal het trio Wesu zorgdragen voor de muzikale omlijsting. 

De collectie kan na 18 januari op afspraak bezichtigd worden. Een telefoontje naar galeriehoudster Astrid 

5153141 of de kunstenaar zelf 6953078 is voldoende om deze unieke collectie te bezichtigen. 

Bron: Kunst & Cultuur in Curaçao – kunstblog van Verele Ghering-Engels met blogs en recensies over de 

Curaçaose cultuur, lokale artiesten, hun werken en activiteiten. 
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