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VILLA D'ARTE  115

Kunst en antiekweekend
Als kunstenaar is Peter van den 
Borne geboeid door hoe oude 
meesters een schilderij er zo uit 
konden laten zien dat het leek alsof 
de taferelen tastbaar waren. Van 
den Borne: ‘Alsof je een hand maar 
door het linnen hoeft te steken om 
een boek aan te raken of een druif te 
proeven. Of dat je zo een landschap 
in kon inlopen om het gras te ruiken 
en de vogels te horen fluiten.’

Een schilderij ziet hij als een fantastisch avontuur, 

waarin je jezelf keer op keer uitdaagt om een 

maximaal resultaat te halen. Van den Borne heeft 

verder een opmerkelijke kijk op het proces van 

schilderen nadat het schilderij af is: ‘Het avontuur van 

het schilderij is met het schilderen niet ten einde. Het 

zal via tentoonstellingen, galerie, website of publicatie 

haar reis voortzetten en uiteindelijk een thuis 

krijgen Bij een kunstkOPer, museum Of 

VerzAmelAAr die het AVOntuur en de ideeën 

VAn de kunstenAAr wAArdeert.’

VerBindingen

Pas sinds 2003 houdt Van den Borne zich fulltime 

bezig met schilderkunst. Hij heeft een eigen 

kunstschilderschool waarin hij deeltijd hedendaags 

realisme doceert  en gebruikt de overige tijd voor het 

maken van vrij werk. De grondslag voor zijn werk is 

de universele basisgedachte dat alles voortkomt uit de 

behoefte om verbonden te zijn. Zijn werk schreeuwt 

niet maar raakt je door de rust en verstilling.

slOw-PAinting

Door de intensieve manier van werken is er geen 

sprake van een hoge productie maar meer van 

kwalitatief maatwerk. Exclusiviteit is wat hij belangrijk 

vindt. Met zijn werk won hij diverse prijzen. U kunt 

kennis maken met kunstenaar en zijn schilderijen bij 

galerie Art & Else standnummer 47 tijdens het kunst 

en antiekweekend van 22 tot en met 25 januari in de 

grote kerk van Naarden Vesting.

Peter VAn den BOrne 

kunst en Antiekweekend (stAnd 47)

22 t/m 25 jAnuAri

grOte kerk

mArktstrAAt 13, nAArden-Vesting

infO: www.gAlerieBOrn-Art.nl, 

www.gAlleryBOrn-Art.cOm

Peter van den Borne in Galerie Born-art en Galerie art & else 


