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A-quadraat - een verademing
In de galerie en beeldentuin kun je je ontspannen en vooral weer
ademloos genieten. De RIVM-maatregelen zijn van kracht. Er is weer
tijd en ruimte om onze klanten en bezoekers te kunnen verwelkomen en van advies te dienen. Op 31 mei jl. is onder het thema ‘Wij
gaan beginnen’ de expositie van Jaap Ploos van Amstel, tekenaar
en schilder en Marti de Greef, beeldhouwer, van start gegaan. De
expositie duurt tot 26 juli.

Jaap Ploos van Amstel, Raceauto zwart groen, tekening.

Jaap Ploos van Amstel, Rood roer, olieverf op paneel.

Ontwerp, materiaal en kleur in de beeldentuin
In de ruim 8000 m2 beeldentuin van A-quadraat ziet
u vooral veel mooi geëxposeerde objecten. Beelden
en sculpturen, maar ook werk dat een verbinding
maakt tussen kunst en design. Opnieuw zijn de beelden weer met zorg geselecteerd. Er is aandacht voor
twee jonge kunstenaars: Michiel van Luijn met zijn
zit-objecten en Fabian von Spreckelsen met zijn geabstraheerde vormen als een stier, een beer of hazen.
Voor iedere bezoeker is de brochure 2020 van de
beeldentuin verkrijgbaar, in Nederlands en Duits. De
beeldentuin is open van 31 mei tot 4 oktober.

Agenda
Galerie
Van 2 augustus tot 4 oktober exposeren in de galerie Annemarie Petri met schilderijen en beelden en glas-objecten van Rachel Daeng Ngalle en
Willem van Oijen.

Marti de Greef, Gillilo, brons.

Grootmeesters
Marti de Greef, Ode aan Minne, brons.
In de galerie treft u een bijzonder mooie collectie
beelden aan, die het oeuvre van Marti de Greef goed
weergeeft. En samen met zijn beelden in de tuin is
het tegelijkertijd een ode aan De Greef zelf, die in de
ontwikkeling van zijn werk de ware beeldhouwer laat
zien. Zijn beelden tonen emotie en gepassioneerde
beweging. Deze emotie, die bovenal kwetsbaarheid
verwoordt, zie je in het beeld Ode aan Minne. En tegelijkertijd straalt zijn werk ook energie en kracht uit.
Al enkele jaren werkt hij niet meer alleen in brons;
ook in aluminium, hout en porselein of combinaties
hiervan. Materialen die te bewonderen zijn in beelden als Ode aan Minne, Twins, Gilillo, en Man in porselein. Bijzonder is het gebruik van fossielen, gevonden
in Andalusië.
En wat is er mooier om naast de beelden van De
Greef de krachtige tekeningen van Jaap Ploos van
Amstel te kunnen zien. Raceauto’s in zwart/wit of in
kleur. Of zijn aquarellen met voorstellingen van Vlissingen en Griekenland. En er is veel aandacht voor
zijn schilderijen in olieverf. De werken in olieverf
zijn zowel in compositie als in kleurgebruik prachtig om te zien. Het werk van deze kunstenaar staat
bij veel kunstliefhebbers al lang in het geheugen
gegrift.
Jaap Ploos van Amstel is beslist geen schilder van
de strakke horizon. Zijn werk speelt zich af in het
grensgebied van de abstractie en de figuratie. Hij is
daarbij steeds op zoek naar elementen als ruimte,
massa en volume en de wisselwerking daartussen.
In zijn werk laat hij zien dat het onmogelijk is om
onderscheid te maken tussen vorm en inhoud. Zijn
gekozen thema’s zijn zorgvuldig uitgewerkt. Daarbij zijn kleur en vorm onlosmakelijk met elkaar verbonden en krijgen die bij elk onderwerp een ander
accent.
Fabian von Spreckelsen, Bull, cortenstaal.

Permanente expositie ruimte
In de permanente expositie ruimte exposeren
tot en met 5 juli: Yt Osinga en Natalia Dik samen met Eberhard Szejstecki, respectievelijk
schilders en beeldhouwer. Deze expositie werd
onderbroken door het Covid-19 virus.
Arrangementen
Vanaf 1 september hervatten wij onze rondleidingen en lezingen weer. Er zijn meerdere arrangementen mogelijk voor groepen vanaf 10
personen. Voor volledige informatie: www.galerie-a-quadraat.nl/actualiteiten
Openingstijden
Open op vrij-, za- en zondag van 13.00 - 17.00 uur
en op afspraak
■ A-quadraat, galerie en beeldentuin,
Mosselseweg 12,
7251KT Vorden
Tel. 0575 556 456 / 06 543 97 579
info@galerie-a-quadraat.nl
www.galerie-a-quadraat.nl

