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: Jan Pete.r Van Opheusden dan kuratot Jean Couleau, saai pembuka~n karyanya dl Arma Museum, Ubud, Gianyar. Tak ku(ang 70 
kary~nya digelar dalam pameran inl. 

Opheusden 
Persembahkan 

"Banten" 
, , 

untuk'Bali 

AKHlRN)'A karya Jan Pe\cr Van 
Opheusdcli digelar juga di Bali.lni juga 
sekaligus pameran \<ali perlame bagi 
seniman asal'Belanda itu di Bali. 6ela
ran karya-karya Bertajuk Bm,'re" di 
Arma Museum, Ubud. Gianyar, tefsC
but dihuka Sabtu màlarn lal u (2511), 
hingga 23 Uebruari mendatang. 

Mulal puku! L9.00, para undangan 
sudah memadati areal pameran di Am13 
Museum terscöut fl'ennasulS Ralangan 
budayawan hingga tokoh Pun Ubud dan 
schagian uesar juga dari wisalawan as
ing}'<lng anlusÎîls mengikuti pembukaan. 
Sekitar 79 karya besar dan" keeil, yang 
mengungkap Reindahan budaya adat 
dan lradisi Bali digclar. ~ Ini !ichuah pcr-

sembahan dan apresiasi kami kepada 
pemea Van Jan Peterîltas ~rya nya yaqg 
mengungkap kebesamn anugeràh bu
daya di Ba l i,~ kataAgung Rai, m engawa
Ii sambutannya. 

Opheusdcn sendiri mengaku terha- " 
ru atasaprcsiasi yangdiberikan untuk 
pameran yang baru pertama kali, dcn
gan tapiR budaya Ball ini. Salah satll~ ' 
nya adalah karya berjudul Sawa1l. " 
Saya I.idîlk bisîl bi cata hanyak lagi. 
Rasa terharu, bahagia, apa ya ng'saya 
sajikan ini adalah sebuah p'erscmbah
an untuk Bali. Melalui karya ini, saya ' 
bual, apa yang saya Hllat, saya rasa
kan, saya gambarkan, Balî lu ar biasa. 
~ tandásnya. (dwl/pil) 

RAN & BUDAYA Radar Bali. Maandag 27 januari 2014 

Tekst onder de foto. 

Voldaan: Door Jan Peter Van Opheusden en curator Jean Couteau, werd de opening van zijn werk In 

Arma Museum Ubud Glrtnyar gehouden. Niet minder dan 70 van zijn werken worden getoond in deze 

tentoonstelling. 

Opheusden 

Aanwezig: "Banten" Voor Bali. 

Eindelijk door Jan Peter Van Opheusden, ook held in Bali. Het was ook dC' eerste keer dat de 

tentoonstelling van de Nederlandse kunstenaar In Bali is gehouden. 

Het werk is getiteld Bantan Arma Museum, Ubud, Gianyar, en tijdelijk geopend van zaterdagavond 

25(1 tot en met 23 februari. 

VanClf 19.00 uur h de uitnodiging voor de tentoonstellingsruimte in het Anna Museum vermeld. 

Aanwezig waren o.a. culturele kringen, kasteel Ubud en ook de meeste van de buitenlandse 

toeristen die aan de opening hebben deelgenomen waren zeer enthousiast. 

Ongeveer 70 grote en kleine werken die de schoonheid van de cultuur onthullen, gewoonten en 

tradities van Bali gehouden. Het is een offer en uilen onze waardering voor de kunstenaar voor zijn 

werk Van Jan Pieter, dat de grootheid van de genade van de cultuur in Bali onthulde aldus Agung Rai. 

Opheusden werd zelf geraakt door de waardering gezien het zijn eerste beurs met het onderwerp 

Balinese cultuur is. 

Een daarvan is het werkstuk met de ti tel "Rice" Ik kan er niet veel overleggen. 

De smaakt heeft mij geraakt, ge lukkig wat ik heb gepresenteerd is een eerbetoon aan Bali. 

De smaak was geraakt door dit werk. Ik heb gemaakt wat ik zie, wal ik voel, en beschrijf Bali 

uitzonderlijk dat zij hij.(dwi/pitl 


