
Benjamin Creme’s tweeledige levens-
missie was om een van de meest bij-
zondere en essentiële boodschappen 
van onze tijd bekend te maken — het 
naar buiten treden van Wereldleraar 
Maitreya en de Meesters van Wijsheid 
— én om een unieke band te smeden 
tussen die profetische boodschap en 
zijn baanbrekende esoterische kunst.
De schilderijen uit zijn latere leven zijn 

diepgaand symbolisch van aard, ver-
beelden dieperliggende geestelijke 
waarheden en vormen een genre van 
artistieke expressie die de wereld nog 
niet eerder heeft gezien.
Deze tentoonstelling geeft gelegenheid om 
een aantal litho’s van Benjamin Creme’s 
schilderijen te zien en inzicht te krijgen in 
werken die rechtstreeks door een Meester 
van Wijsheid zijn geïnspireerd.

Tentoonstelling
Esoterische 
kunst van 
Benjamin 
Creme

24 juni – 24 juli
Officiële opening  
24 juni 13.30 – 15.00

Een kleine, intieme en verrassende tentoonstelling

LEZING: 25 juni 14.00 – 16.00 uur
Creativiteit van de Ziel en je leven in het nieuwe tijdperk
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Exhibition
The
esoteric
art of
Benjamin
Creme

24 June – 24 July
Official opening  

24 June 13.30 – 15.00
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Benjamin Creme’s twofold mission in 
life was to make known one of the most 
extraordinary and crucial messages of 
our time — the emergence of Maitreya 
and His group, the Masters of Wisdom 
— and to create a unique connection 
between that prophetic message and 
his groundbreaking esoteric art.
Profoundly symbolic, his later paintings 

are visualisations of deep spiritual 
truths and create a genre of artistic 
expression that the world has not seen 
before.
This intimate exhibition presents litho-
graphs of Benjamin Creme’s paintings 
and provides visitors with an opportu-
nity to gain insight into works directly 
inspired by a Master of Wisdom.

An intimate exhibition of extraordinary works

LECTURE: 25 June 14.00 – 16.00
Creativity of the Soul and your life in the New Age
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