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Window to the World  Original, mixed media incl oil on canvas  120 x 120 cm  y 2021

Uitnodiging / Invitation

opening
opening

periode
period

Zondag 27 juni, 13.00 – 17.00 u.
Sunday June 27, 13.00 – 17.00 h.

Zaterdag 26 juni t/m zondag 11 juli 2021
Saturday June 26 till Sunday July 11 2021

‘Window to the World’
Eva Navarro

(ES ’67)

Alle RIVM regels worden strak toegepast
All RIVM rules apply strictly

Eva Navarro schildert de verleidelijk-

heid van het leven. Opgewekt, steeds 

op weg. Door de passie die ons altijd 

en overal leidt. Met onze uniciteit, 

waarden, doelen en schoonheid. 

Met alle emoties in de tijd die haast 

ongemerkt verglijdt. 

Eva Navarro paints the seductiveness 

of life. Cheerful, always on the move. 

Because of the passion that leads us 

always and everywhere. With our 

uniqueness, values, goals and beauty. 

With all the emotions in time that slips 

by almost unnoticed.



One Step Beyond  Original, mixed media incl oil on canvas  120 x 120 cm  y 2020 A Golden Day  Original, mixed media incl oil on canvas  130 x 97 cm  y 2020



Peace in the storm  Original, acrylic on canvas  60 x 90 cm  y 2019 2020



Together we go further  Original, mixed media incl oil  100 x 100 cm  y 2020 Reunion  Original, mixed media incl oil  97 x 130 cm  y 2020



Eva Navarro
Eva schildert de fascinatie van het 

leven. De emoties onderweg in de tijd 

die voorbij schiet. Alles wat we zoeken 

en vinden dankzij de passie die ons 

leidt. Onze waarden en doelen. Onze 

uniciteit. Onze schoonheid.

Eva Navarro
Eva paints the fascination of life. The 

emotions along the way in time passing 

by. All we seek and find thanks to the 

passion that guides us. Our values and 

goals. Our uniqueness. Our beauty.

Door de kunstenaar
De mensen die ik uitbeeld tonen 

mijn wezenswaarden. De waarden 

waar ik voor leef. De verrassing, het 

optimisme in de tijd die voorbij gaat. 

Diep menselijke overtuigingen, normen 

die we onszelf opleggen, hoopvolle 

verwachtingen en wijze lessen uit de 

mallemolen van het leven. 

By the artist
People I show, represent my essential 

values. The values I live for. The 

surprise, the optimism that stays 

while time is passing by. Deep human 

beliefs, hopeful expectations and wiser 

learnings from the whirlwind of life.

Celestial Creatures  Original, mixed media incl oil on canvas  120 x 120 cm  y 2021



Het IMU©-Principe
The Obsession of Art (1994) is een 

internationaal kunsthuis, dat een 

selecte groep kunstenaars exclusief 

vertegenwoordigt. Uitgangspunt voor 

artistiek beleid is het ‘IMU©-principe’:

 I  Inspiratie, zonder diepere boodschap 

verliest een kunstwerk snel bindende 

kracht. 

M  Meesterschap, het natuurlijk 

verbond van talent, vakmanschap en 

noeste arbeid. 

U  Uniciteit, de kunstenaar als schepper 

van unieke artistieke belevenissen.

The IMU©-Principle
The Obsession of Art (1994) is an 

international art house representing a 

select group of artists exclusively.  

The starting point for artistic policy is the 

‘IMU©-principle’:

 I  Inspiration, without a deeper 

message, a work of art quickly loses 

binding force.

M  Mastery, the natural alliance of 

talent, craftsmanship and hard 

work.

U  Uniqueness, the artist as the creator 

of unique artistic experiences.

De magie van een kunstwerk is dat het zoveel verhalen oproept als er mensen zijn.  

Van kostbare herinneringen en de eraan verbonden emoties. Kunst is de taal van het 

verbond tussen ziel en hart. Van het wonder van ieder mensenleven. We openen graag  

de deuren voor u naar onze wereld van The Spirit of Art.

The magic of an artwork is that it evokes as many stories as there are people. Of precious 

memories and the related emotions. Art is the language of the bond between soul and 

heart. Of the miracle of everybody’s life. We gladly open the doors to our world of The 

Spirit of Art to welcome you in.

Molenstraat 3, 1861 LG Bergen (NH)
T 0031 (0)72 581 84 61  M 0031 (0)6 130 904 58
info@artobsession.com   www.artobsession.com

Open
Woensdag t/m zondag 13.00 - 17.00 u (zaterdag vanaf 11.00 u)  
en op afspraak Private Views en collectie advies.
Every Wednesday to Sunday 13.00 - 17.00 h (Saturday from 11.00 h)
and on request Private Views and collection consult.
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