Programma 2019

A-quadraat Vorden

Exposities in de galerie
3 maart - 22 april
Thomas Junghans - beeldhouwer
Siiri Spronken - schilder

Een dialoog

21 juli - 22 september
Peter Harskamp - schilder/beeldhouwer

A-quadraat is te vinden tussen de
Musea More Gorssel en Ruurlo,
Lalique Museum Doesburg,
de musea Zutphen en
Museum No Hero Delden.

Bibi Smit - glas

5 mei - 7 juli
Madelon Gouman - schilder

13 oktober - 15 december

André Vranken - beeldhouwer

Birgitta ten Berge - schilder

Openingstijden
Van maart tot december op vrijdag, zaterdag
en zondag van 13.00 - 17.00 uur en op afspraak.

Rob van Hoek - schilder
Peter Hiemstra - keramist

Parkeren
A-quadraat beschikt over een eigen ruime
en gratis parkeergelegenheid.

Exposities
Beeldentuin
Rondleidingen

Gabriëlla Willekens

Bibi Smit

Exposanten in de beeldentuin
Liesbeth Crooijmans

Saskia Pfaeltzer
Jeroen Stok

Peter Harskamp

Franz - Josef Vanck

Jack van Iwaarden de Vreede

Joris Verdonkschot

Hans Jouta

Andre Vranken

Thomas Junghans

Martha Waijop

Jos Kuppens
André van der Linden

A-quadraat, galerie en
beeldentuin bevindt zich in
Vorden aan de rand van het
natuurgebied het Grote Veld en
ligt tussen de kastelen de
Wildenborch en ’t Medler.

Simon Woudwijk
Karel Zijlstra
Ruud Zweypfenning

Voor een totaaloverzicht van de kunstenaars zie www.galerie-a-quadraat.nl

Exposities
Beeldentuin
Rondleidingen

Mosselseweg 12
7251 KT Vorden
T: (0575) 55 64 56
E: info@galerie-a-quadraat.nl
I: galerie-a-quadraat.nl

Peter Bergenhenegouwen
Frank Boogaard

Jaarprogramma 2019

Galeriehouders
Ad en Ad Borest

De galerie en beeldentuin liggen
direct aan diverse fiets- en
wandelroutes.
Eberhard Szejstecki

Een toonaangevende
galerie en beeldentuin voor
moderne, hedendaagse kunst

Beeldentuin

Exposities

Rondleidingen

Marti de Greef

Van 5 mei tot en met 22 september is de beeldentuin geopend. Ook
in 2019 is met veel zorg het expositieprogramma voor de
beeldentuin samengesteld. De kunstenaars onderscheiden zich door
originaliteit, zeggingskracht, esthetiek en laten in het ontwerp een
rijke verscheidenheid aan materialen zien. Jaarlijks wordt de
beeldentuin opnieuw ingericht.

In de permanente ruimte exposeren het jaar door kunstenaars
met nieuw werk in een steeds wisselende samenstelling.
Daarnaast worden jaarlijks wisselende exposities gehouden met
werken van internationale kunstenaars.

Naast de beeldentuin en de exposities organiseren wij het
jaar door rondleidingen, lezingen met aansluitend een
lunch. Dit is een uitstekende gelegenheid om meer over het
werk van de internationale kunstenaars te horen, om advies
te vragen over een mogelijke aankoop of over werk dat door
de kunstenaar gemaakt kan worden.

Jeroen Stok
Franz-Josef Vanck
Peter Hiemstra

Karel Zijlstra

Thomas Junghans

Peter Harskamp

Liesbeth Crooijmans

Ruud Zweypenning

