


Vanuit de concreetheid van het schilderkunstige idioom wil ik komen tot een vormgeving van mijn totale waarnemen 
waarin alle facetten van de waarneming samen komen: een architectuur van waarneming. Juist in de constante 
wisselwerking tussen object (de omringende wereld) en subject (ik) manifesteert zich de waarneming. De verbeelding 
hiervan formuleer ik in een fundamentele schilderkunst, omdat dit voor mij de mogelijkheid biedt door te dringen tot 
de essentie van deze waarneming. In dit streven naar een zuivere schilderkunst kom ik tot een ordening van een zo vrij 
mogelijke associatie van beeldelementen. Het werk staat in een duidelijke abstracte schilderstraditie waarin ik poog 
tot een synthese van het constructieve element en het expressieve schildergebaar te komen.

From the concreteness of  the idiom of painterly art it is my desire to shape the totality of  my perception so that 
all facets of  that perception come together: an architecture of  perception. It is precisely in the constant interaction 
between object (the surrounding world) and subject (me) in which the perception manifests itself. I express the 
resulting imagination into in a fundamental form of painting, because this, to me, offers the opportunity to get 
through to the essence of  this perception. In my endeavor to create a pure form of painting I try to come to a free as 
possible structuring of  possible associations of  images. The work is part of  the abstract painting tradition in which I try 
to create a clear synthesis of  the constructive element and the gesture of  expressive painting.
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Herman van den Bogert
heeft het genoegen u uit te nodigen voor de tentoonstelling van 

Herman van den Bogert 
is pleased to invite you to visit the exhibition of

vernissage
zaterdag 5 mei van 17 tot 20 uur

in aanwezigheid van de kunstenaar
6 mei - 25 juni 2018

preview
Saturday May 5 from 5pm to 8pm 

the artist will be present
May 6 - June 25, 2018

Zeedijk-Het Zoute 732 · B-8300 Knokke-Heist
T. +32 (0)50 68 82 36 · knokke@bogertgallery.be · www.bogertgallery.be
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