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La Fine Fleur is de elegante Franse benaming voor ‘topklasse’ en is het uitgangspunt 

voor deze tentoonstelling, een keuze uit de eigen collectie van de Outsider Art Galerie. 

Kleurrijk, puur, soms obsessief; deze kunstwerken, gemaakt in de afgelopen twintig jaar, 

tonen een grote variëteit maar zijn van constant hoog niveau. Ze bieden zicht op de 

artistieke ontwikkeling van individuele kunstenaars maar er is ook verwantschap te zien, 

hetzij door directe beïnvloeding of samenwerking, hetzij door een zelfde werkwijze en 

beeldtaal. Een unieke, niet te missen, kijk in het archief van de Outsider Art Galerie met 

schilderijen, tekeningen, collages en beelden. 

Opening tentoonstelling woensdag 30 januari 16:30 uur 

Voorafgaand kunt u van 15:30 – 16:30 uur de opening bijwonen van ‘Art Brut | Jean Dubuffets 

revolutie in de kunst’ in het Outsider Art Museum in de Hermitage Amsterdam.  

La Fine Fleur, the elegant French term for ‘the top of its class’, outlines the core theme of 

this exhibition. Having roamed the Outsider Art Gallery’s archives, this exhibition features 

a selection of the most compelling art works spanning the past two decades. Levels of 

vibrancy, purity and obsessions over diverse subject matters remain consistent, while  

artistic developments of the individual are revealed. Sometimes kinship in artistic spirit can 

be found among the outsider artists, having worked alongside and influenced each other. 

An unique peak inside the archives with paintings, drawings, collages and sculpture not  

to be missed.

Opening exhibition Wednesday 30 January 4:30 PM

Beforehand, we kindly invite you to join the opening at 3:30 PM of ‘Art Brut | Jean Dubuffet’s 

revolution in the arts’ in the Outsider Art Museum in the Hermitage Amsterdam.
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Bezoekadres:
Outsider Art Galerie in de Hermitage Amsterdam
Neerlandiaplein 7
1018 DR Amsterdam
dagelijks geopend van 10:00 – 17:00 uur
www.outsiderartgalerie.nl
tel: 020 530 87 18

 


