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en de wilde bloemen-strook dienen als kleurrijk ele-
ment tussen de vele objecten.
Het meest kenmerkende in de beeldentuin is dit 
jaar de mooie verscheidenheid aan materialen die 
de kunstenaars gebruiken. Uiteraard is elk ontwerp 
c.q. vormgeving het belangrijkst, maar de uitvoering 
daarvan in de diverse materialen laat zien, wat er 
naast creativiteit noodzakelijk is. Voorbeelden hier-
van zijn de bootvormen in onder meer Italiaanse 
steensoorten als het Covelano-marmer; de met kleur 
aangebrachte vogel in uitstekende rvs kwaliteit; de 
bijzonder ovale schaal, in brons uitgewerkt, en het 
ontwerp in rode steensoort uit Irak. Ook de ontwer-
pen van drie kunstenaars in cortenstaal laten het 
vakmanschap van deze drie ten volle zien.

Siiri Spronken
Ladies first, en terecht, krijgen de schilderijen van 
Siiri Spronken alle aandacht in de galerie. Komen-
de uit een kunstenaarsgezin: haar moeder was de 
Finse kunstschilder Varpu Tikanoje en haar vader 
was Arthur Spronken, beeldhouwer. Siiri Spronken 
exposeert al vanaf haar twintigste. Zij is steeds op 
zoek naar de juiste en meest duidelijke expressie 
van de kern van het verhaal dat verteld moet wor-
den. Haar olieverfschilderijen en tekeningen tonen 
betrokkenheid bij alle facetten van het menselijk 
leven. Als componenten gebruikt ze het contrast 
tussen licht en donker; tussen ernst en lichtvoetig-
heid. Siiri Spronken schildert de tijd in een tijdloze 
compositie. De details ontbreken in de voorstelling. 
Iedereen kan zijn eigen symboliek vinden in haar 
werk.

Thomas Junghans
In zijn beelden laat Thomas Junghans het materiaal 
in hun oerstaat. Dat is naast de beelden in de galerie 
ook duidelijk zichtbaar aan de drie bronzen objec-
ten die in de beeldentuin staan. Polijsten van brons 
of ijzer doet hij zelden. Zijn ogen zien al in de ruwe 
grondstof wat zijn handen zullen gaan maken. In 
de werken van Junghans zien we één allesoverheer-
send kenmerk: een hoekverdeling die onmiddellijk 
het idee geeft van facetten en van diepte. Zijn ge-
beeldhouwde koppen, meestal met een kubus als 
grondvorm, hebben diverse vlakken die bijna onaf-
hankelijk van elkaar bekeken kunnen worden. Het 
is het handschrift van Thomas Junghans om in een 
‘vierkant’ blok met minieme ingrepen een duidelijk, 
zij het geabstraheerd, mensbeeld te scheppen. Er is 
balans aanwezig in zijn werk.

De beeldentuin
In de ruim 8.000 m2 tuin zijn honderd beelden op-
gesteld in de open ruimte. De collectie fruitbomen 

Galerie A-quadraat, galere & beeldentuin

Uitzonderlijk expressie
Op zondag 17 juli is om 15.00 uur de vernissage van de tentoonstel-

ling van de kunstenaars Siiri Spronken en Thomas Junghans. Jaap 

Nijstad, kunsthistoricus en onderzoeker, verricht de opening. Beide 

kunstenaars, geen onbekenden voor A-quadraat, exposeerden al 

eerder succesvol in de galerie en ook dit jaar staat Junghans met ob-

jecten in de beeldentuin. Bijzondere objecten die op veel belangstel-

ling van bezoekers kunnen rekenen. Aan het enthousiasme merken 

de galeriehouders, dat de informatie die gegeven wordt tijdens de 

rondleidingen, als zeer waardevol wordt ervaren.

Margriet Barends, Liggende tors met sokkel.

Siiri Spronken, Oranje.

Cissy van der Wel, Binnenstebuiten. Thomas Junghans, Kopfträger.

Agenda

Galerie
De expositie Uitzonderlijke expressie van Siiri 
Spronken en Thomas Junghans is te zien van 17 
juli t/m 11 september.

Tweede expositieruimte
In de tweede expositieruimte worden voortdu-
rend de nieuwste schilderijen/tekeningen en 
beelden/objecten gepresenteerd. Mark Dedrie 
laat daar nu zijn bronzen vogels zien.

Beeldentuin 
De beeldentuin is open tot en met 9 oktober.

Arrangementen
Tot en met eind september zijn rondleidingen, 
lezingen etc. voor groepen mogelijk. Alleen op af-
spraak. Er zijn verschillende arrangementen mo-
gelijk. Voor volledige informatie: www.galerie-a-
quadraat.nl/arrangementen

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

Lolke van der Bij en Marianne van Dedem, Torenvalk.


