
Wordt U
meceen?



EXPO

Mythologisch werk Piet Peere

Tussen 2008 & 2015 werkte Peere aan Mythologisch werk, een 120 
tal schilderijen, een 400 monotypes en houtskoolwerken zijn in deze 
jaren ontsproten uit een kunstenaar met visie, werken waaraan hij tot 
op vandaag sleutelt, details herwerkt, om zich voor te bereiden voor 
de grote expo.

‘Unveiling’ wordt de grootste soloshow in de geschiedenis van 
Piet Peere.



Piet, 
de kunstenaar

‘Relatief onbekend’ is hij op zijn 60jarige leeftijd, maar dit heeft hij naar eigen 
zeggen zelf in de hand gewerkt door zich nooit te verbinden aan een galerij 
met naambekendheid, door zich niet te omringen met kunstpauzen, en nooit 
te hebben gelobbyd op recepties of kunstbeurzen. Liever ging Piet nadien 
even een kijkje nemen, om in alle rust te genieten van de tentoongestelde 
werken. En liever nog zat hij in zijn atelier, …

Maar nu is het aan Peere, de verborgen parel geeft zichzelf bloot, stelt zijn ate-
lier open, en laat ons voor het eerst genieten van zijn kunst in al zijn grandeur. 
U wordt vriendelijk uitgenodigd om in Avant-Première te genieten van een 
exclusieve kennismaking met Piet & zijn kunst in zijn atelier die tevens zijn 
woonst is. Hierdoor krijgt U als eerste de mogelijkheid om eventueel een 
werk van Piet aan te schaffen. 

Hierbij zouden wij dan graag rekenen op uw goodwill door in ons Mecenaat 
programma te stappen. De tentoonstelling die van start gaat op 6 Juni (tot 
eind aug 2020) heeft heel wat voeten in de aarde. 

Een oppervlak van 1400m² klaarstomen voor een expo in fantastische ruim-
tes, maar ruimtes die aanvankelijk opgebouwd zijn voor andere doeleinden is 
een huzarenstukje. 
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Piet Peere is een ambachtsman 
met visie, 

maar ook een visionair 
met metier. 
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U, 
de meceen

De bedoeling zou zijn indien U een werk zou aanschaffen, U ons laat genieten 
van een soort prefinanciering die wij gebruiken om de grote expo te helpen 
verwezenlijken. Het aangekochte werk blijft bij ons en wordt na de tentoon-
stelling persoonlijk aan U geleverd.

Wat bieden wij U in return? 

• Een eerste exclusieve aankoopmogelijkheid en ontmoeting met de artiest.

• Een uitnodiging voor 4pers voor de openingsreceptie op 3 juli.

• Een exclusieve rondleiding door Piet voor 10pers gedurende de 3 maand
 durende tentoonstelling.

• Naamvermelding in het boek van het aangekocht werk (indien U dat wenst). 
 De voorstelling van het boek zal tevens op 3 juli gebeuren. 
 U ontvangt gratis een gesigneerd boek.

• Logovermelding op het inkompaneel indien U een bedrijf hebt.

• Wij bieden U ook de mogelijkheid om met Uw bedrijf, kunstkring of
  vriendenkring een incentive te organiseren binnen de muren van de expo. 
 In samenspraak met U kunnen wij dan zorgen voor een exclusieve rond-
 leiding, receptie, lunch of klein diner. 



2m x 2m 
olie op doek



Wij verwelkomen U graag vanaf 11 mei 2020 op afspraak, elke 
werkdag of weekend vanaf 18u in de woning van Piet Peere, 
Rijkeveldestraat 34, 8310 Assebroek/Brugge.

Voor een afspraak neem contact op met:
Iris Dryepondt /project manager Piet Peere_Art
Iris3pondt@yahoo.com
GSM 0474 96 94 76

Hopelijk tot snel,
Piet Peere



Unveiling
Piet 
Peere
GROOTSEMINARIE 

BRUGGE
3 JULI - 30 AUGUSTUS 2020


