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In de binnentuin staan nu de bronzen sculptu-
ren van Margot Homan. Bij goed kijken zie je dat 
de sculpturen gaan over de mens in het algemeen, 
maar ook over de mens als uniek individu. In haar 
woorden: ,,Pas onlangs besefte ik dat ik altijd intuï-
tief in mijn werk zoek naar een versmelting van de 
typisch Nederlandse aandacht voor detail en natuur-
lijke innigheid met de theatrale verhevenheid van de 
Italiaanse grandeur; het verbinden van het tedere en 
het verhevene.’’ Homan leeft niet voor niets in twee 
werelden van culturele verschillen. Haar atelier in 
Nederland en haar fijne werkplek in Italië.

Frank Boogaard, Joost Doornik en 

Titus Meeuws

In het boek Cirkel van vijftig jaar van Frank Boogaard 
staan persoonlijke en indrukwekkende teksten. Daar-
in noemt hij beeldhouwen dan 
ook vormtaal, de materialisatie 
van zijn innerlijke emoties. Het 
ontwerpen en creëren van zijn 
objecten geeft hem de moge-
lijkheid te communiceren over 
wat hij in het dagelijks leven 
meemaakt. Zijn nieuwe collec-
tie New infinity en Free movement 
getuigen daarvan. Zijn objec-
ten zijn abstract en veelal ver-
stild te noemen. Voor Boogaard 
is het ontwerpen een blijvende 
zoektocht naar verbinding die 
hij poogt te ‘verwoorden’ in 
zijn bronzen beelden.
Joost Doornik en Titus Meeuws 
zijn bij de kunstliefhebber be-

kend omdat zij eerder bij A-quadraat exposeerden. 
Doornik werkt voornamelijk met olieverf op doek 
en zoekt zijn inspiratie in het noorden van ons land, 
maar ook in Italië. Hij is een plein air-schilder pur 
sang. Als je van dichtbij zijn schilderijen bekijkt vor-
men de op het eerste moment forse streken olieverf 
als geheel een sfeervol landschap met bijzonder licht. 
Het vlotte maar zorgvuldig geplaatste licht zorgt 
voor een bijzondere en herkenbare stofuitdrukking. 
Het is goed om te zien hoe er met weinig details op 
het doek toch veel verteld wordt.
Titus Meeuws laat in zijn aquarellen zien hoe goed 
hij is in de aquarel-techniek wanneer het gaat om 
lichtval. Hierover zegt hijzelf: ,,Bij het maken van 
een schilderij gaat het mij erom een bevredigende 
compositie te vinden, waarbinnen objecten een even-
wichtige samenstelling vormen met schaduwen en 
lichtreflecties.’’

De beeldentuin • Margot Homan

In de ruim 8000 m2 tuin zijn honderd beelden opge-
steld. De collectie fruitbomen en de bloemenstrook 
dienen als kleurrijk element tussen de vele objecten. 
Dit jaar is er naast het bronzen beeld ook aandacht 

voor objecten in cortenstaal, in rvs, verschillende 
steensoorten en epoxy. Naast bekende kunstenaars 
met nieuw werk zijn er jaarlijks ook objecten van 
nieuwe kunstenaars te bewonderen.

Titus Meeuws, Museum Sophia Hof, olieverf op doek.

Frank Boogaard, Free movement, brons.

New infinity • bij A-quadraat
In de galerie worden de nieuwe collectie bronzen beelden van Frank 

Boogaard en de nieuwe schilderijen in olieverf op doek van Joost 

Doornik getoond. Titus Meeuw laat zijn aquarellen zien. De bronzen 

van Frank Boogaard zijn gepolijst, maar ook zijn donker gepatineerde 

werken ontbreken niet. De vrolijk gekleurde doeken van Joost Door-

nik verwijzen naar plaatsen waar de zon heel vaak schijnt of waar 

de kunstenaar graag schildert terwijl het mooie weer hem toelacht. 

In de binnentuin staan de bronzen beelden van Margot Homan. Een 

beeldhouwer met gevoel voor een gedetailleerde uitwerking en het 

verwoorden van het Italiaanse gevoel in haar beelden. De opening is 

op zondag 11 juli. Dit keer ook een doorlopende opening.

U bent van harte welkom van 13.00 tot 17.00 uur.

Agenda

Galerie
De expositie in de galerie New infinity duurt tot en met 19 september.

Tweede expositieruimte
In de tweede expositieruimte zijn tot en met 10 oktober kleine objecten en beelden tentoongesteld van 
kunstenaars als Christoph Goldberg, Marti de Greef, Monique Lipsch, Jos Kuppens en Sjer Jacobs, die 
ook in de beeldentuin exposeren. 

Beeldentuin en arrangementen. 
De eerste rondleidingen, lezingen etc. voor groepen zijn gestart. Er zijn verschillende arrangementen 
mogelijk (vanaf 10 personen). 
Voor volledige informatie: www.galerie-a-quadraat.nl 
De beeldentuin is open tot en met 10 oktober.

Openingstijden
Open op vrij-, za- en zondag van 13.00 tot 17.00 uur en voor advies 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

Margot Homan, Who needs wings, brons.

Fabian von Spreckelsen, Lion, cortenstaal.

Joost Doornik, Tafel bij Hunzeroord, olieverf op doek.


