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DepARTmentSTORE 7 by Gumbs i.s.m. 
Galerie SANAA en KuuB Ruimte voor Kunst & Cultuur 
Zevende editie van deze bijzondere verkooptentoonstelling met werk  
van gevestigd en aanstormend talent. 
 
UTRECHT, 31 oktober 2013 – Galerie SANAA (Jansdam 2) en KuuB Ruimte voor 
Kunst en Cultuur (Pieterstraat 3) tonen van zondag 17 november 2013 tot en met 
zondag 22 december 2013 een unieke combinatie van werken van vormgevers en 
beeldende kunstenaars in de DepARTmentSTORE 7 by Gumbs. In deze 
dubbeltentoonstelling, samengesteld door Shari-Lee Gumbs in samenwerking met 
Berthe Schoonman (SANAA) en Jaap Röell (KuuB), worden werken van gevestigde 
als ook van beginnende kunstenaars en vormgevers gepresenteerd en van 
aanstormend talent 
 
Hoogtepunten 
Enkele hoogtepunten van de tentoonstelling zijn werken van Frans Franciscus, Frank 
Halmans, Kranen & Gille, Joost Rüpp en Henny van der Meer – zij heeft de publieksprijs 
op de ZomerExpo 2013 in het Gemeentemuseum Den Haag gewonnen.  
Ook zijn er de lichtobjecten van Stephan Muis, sjaals gemaakt met de door Merel Karhof 
ontworpen windmolen – ‘wind knitted scarves’ -  en schilderijen van Eva Spierenburg,  
dit jaar genomineerd voor de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst. Op een aantal 
zondagen zijn er interviews en is er live-muziek.  
 
DepARTmentSTORE 
DepARTmentSTORE is in 2010 gestart door o.a. Shari-Lee Gumbs als underground 
warenhuis voor kunst en design waar kunstenaars en ontwerpers de mogelijkheid 
hebben om hun werk te presenteren en te verkopen. Deze zevende editie van 
DepARTmentSTORE is tot stand gekomen in samenwerking met Galerie SANAA en 
KuuB. De tentoonstelling wordt op zondag 17 november om 14.00 uur (Pieterstraat 3, 
Utrecht) geopend door Ingmar Heytze (voormalig stadsdichter Utrecht) en Ellen 
Deckwitz (dichteres en schrijfster). Zij zullen aansluitend als duo ‘INGWITZ’ een kort 
optreden verzorgen.  
 
Kijken en kopen 
Net als bij de voorgaande edities van DepARTmentSTORE is het opvallend hoe hoog de 
kwaliteit is en hoe breed het aanbod.  Shari-Lee Gumbs: “Wij willen onze bezoekers de 
laatste ontwikkelingen op het gebied van de beeldende kunst en design bieden, waarbij 
we een selectie hebben gemaakt van het beste dat er momenteel op het gebied van de 
schilderkunst, grafiek, glaskunst, interior design, fotografie, sieraden en fashion wordt 
gemaakt. Er doen ruim 70 kunstenaars mee.”  
Berthe Schoonman (SANAA): “Een mooie combinatie van design en beeldende kunst, in 
samenwerking met Gumbs en KuuB ontstaan, een goed voorbeeld van het nieuwe 
Utrechtse elan.  Jaap Röell (KuuB): “We zijn zeer verheugd kunstenaars in de brede zin 
van het woord, de gelegenheid te bieden, samen met SANAA, zich te presenteren in hun 
en onze ruimte. Kwaliteit in variatie zou je het kunnen noemen, een show waar het 
plezier van afspat. En nog goed betaalbaar ook.” 
 



 
Beleven 
DepARTmentSTORE speelt in op de trend dat galeriebezoekers niet alleen willen kijken, 
maar ook willen beleven. De bezoekers kunnen interviews met de kunstenaars bijwonen 
en kennis maken met de kunstenaars, wat de kunst een bijzondere, extra dimensie geeft. 
De kunstenaars worden geïnterviewd door Carine van Santen van het radio 3 
programma Kunststof. Daarbij organiseert de DepARTmentSTORE op aanvraag voor 
bedrijven en groepen een meet and greet met de kunstenaars en de mogelijkheid om 
gasten een kunstgeschenk uit te laten kiezen.  Er is een theatraal kunstdiner met de 
Dolly’s en de voorstelling “zielsverwanten” met Hugo de Haas van Dorsser en 
zangeres/singer-songwriter Celine Cairo.  
 
Previews en ontmoeting met de kunstenaars 
Zie  www.departmentstorebygumbs.com en 
www.facebook.com/departmentstorebygumbs  voor  previews  van objecten en werken 
en volg hier welke kunstenaars op welke dagen in de DepARTmentSTORE aanwezig zijn 
om te vertellen over hun werk. Volg DepARTmentSTORE op Twitter (@bygumbs) voor 
een dagelijkse update. 
 
Locatie, opening en openingstijden   
De DepARTmentSTORE is vrij toegankelijk en gevestigd op: 
Twee locaties op loopafstand van elkaar:  
Galerie SANAA, Jansdam 2 , 3512 HB Utrecht  
KuuB, Pieterstraat 3, 3512 JT Utrecht 
 
Vernissage zondag 17 november, 14.00 uur (KuuB, Pieterstraat 3, Utrecht) 
vanaf 16:00 uur Muziek  (SANAA, Jansdam 2, Utrecht) 
 
zondag 17 november 2013 tot en met zondag 22 december 2013 
donderdag van 12.00 tot 21.00 uur 
vrijdag-zaterdag- zondag van 12.00 tot 18.00 uur 
speciale koopavonden op vrijdag 29 november en 20 december 
 
Noot voor de redactie: 
Voor aanvullend of hoge resolutie beeldmateriaal (zie ook 
www.departmentstorebygumbs.com/pers), interviews met Shari-Lee Gumbs en de 
kunstenaars kunt u contact opnemen met Marie-Jose Bosman 06-46338960 of 
departmentstorebygumbs@gmail.com. 
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