Kunstbericht A quadraat
Vorden 19 juli 2018

Vitaal en fascinerend
Op zondag 22 juli is om 15.00 uur de vernissage van de expositie met de plein-air
schilders Hans Versfelt, en Joost Doornik, en de beeldhouwer Joris Verdonkschot.

Hans Versfelt

Keizersgracht in de namiddagzon

Hans Versfelt werk altijd naar de waarneming. Met olieverf op doek of paneel. Zijn onderwerpen zijn
uiteenlopend, stadsgezichten, landschappen, portretten, strand, en interieurs. Op een mooie
zomerdag aan het strand voel je de warmte, de kou tijdens het schilderen van een winterlandschap,
de drukte tijdens het schilderen in de stad met de vele mensen die dan mee komen kijken. Dit alles
heeft zijn invloed op het ontstaan van het schilderij.

Joost Doornik

Meisje in rode trui, drie Gezusters

Altijd met schetsboek, ezel en olieverf op pad om in welk seizoen dan ook zijn werk te maken. Als je
van dichtbij zijn schilderijen bekijkt, vormen de op het eerste moment dikke plakken olieverf als geheel
een sfeervol landschap met bijzonder licht. Het vlotte maar zorgvuldig geplaatste licht zorgt voor een
bijzondere en herkenbare uitdrukking. Het is bijzonder om te zien hoe er met weinig details op het
doek toch veel verteld wordt.

Joris Verdonkschot

Lust

Het oeuvre van Joris Verdonkschot is ruim en veelomvattend. En niet op de eerste plaats omdat hij
zich behalve met het maken van bronzen beelden ook bezig houdt met de dans en het maken van
films.
Zelf zegt hij over zijn beelden dat een beeld een eigen vitaliteit moet hebben. Niet zozeer een
uitbeelding van natuurlijke levenskracht, beweging, lichamelijke actie, maar een samengebalde
energie, een intens eigen leven dat een werk onafhankelijk van het voorgestelde kan hebben.

NJO – concert 10 augustus 2018
In het kader van NJO Muziekzomer treden vrijdag 10 augustus a.s. het muziek duo Thomas Dulfer,
fagot en Deborah Witteveen, saxofoon op bij A quadraat. Aanvang 20.00. De beeldentuin en de
galerie zijn geopend vanaf 19.00 uur. Entree pp € 15,-pp en jongeren t/m 30 jaar € 10,- pp. Informatie
over kaartverkoop e.d.: www.njo.nl

Programma
22 juli 2018

Vernissage expositie “Vitaal en fascinerend” 15.00 uur

27 juli 2018

Rondleiding door de beeldentuin met aansluitend een lezing
en lunch. Aanmelden via de mail en voor info en andere data,
zie website.

10 augustus 2018

NJO Muziekzomer met Thomas Dulfer , fagot en Deborah
Witteveen, saxofoon.

Wij heten u graag van harte welkom.
Ad en Ad Borest
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