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20	  ste	  KunstZondagVorden:	  11	  september	  2011	  Kunst	  met	  Overzicht!	  
	  

Zondag	  11	  september	  is	  het	  feest.	  Dan	  vindt	  de	  20	  ste	  KunstZondagVorden	  plaats	  sinds	  de	  oprichting	  

ervan	  in	  2006.	  Het	  startpunt,	  de	  overzichtstentoonstelling	  van	  alle	  deelnemende	  kunstenaars	  
/vormgevers	  bij	  de	  ABNAMRO	  en	  zes	  ateliers,	  vier	  galeries	  en	  een	  beeldentuin	  in	  Vorden-‐dorp	  en	  
buitengebied	  zijn	  van	  11	  tot	  17	  uur	  geopend.	  

Om	  dit	  heuglijke	  feit	  te	  vieren	  wordt	  u	  van	  harte	  uitgenodigd	  om	  tussen	  10.15	  en	  10.45	  uur	  bij	  de	  

overzichtstentoonstelling	  in	  de	  ABNAMRO,	  Raadhuisstraat	  1,	  Vorden	  met	  de	  deelnemende	  
kunstenaars	  een	  kopje	  koffie/thee	  met	  taart	  	  te	  nuttigen.	  Zo	  kunt	  u	  vooraf	  met	  verschillende	  
kunstenaars/galeriehouders	  	  in	  gesprek	  gaan	  en	  	  bepalen	  welke	  locaties	  u	  gaat	  bezoeken.	  

Natuurlijk	  mag	  het	  publiek	  langer	  blijven	  kijken	  bij	  de	  overzichtstentoonstelling,	  maar	  de	  

deelnemende	  kunstenaars	  spoeden	  zich	  om	  10.45	  uur	  naar	  hun	  locaties	  om	  daar	  de	  vlag	  uit	  te	  
hangen,	  het	  publiek	  welkom	  te	  heten	  en	  verder	  met	  hen	  in	  gesprek	  te	  gaan.	  

Een	  van	  de	  doelstellingen	  van	  de	  Stichting	  KZV	  i.o.	  is	  hedendaagse	  beeldende	  kunst	  en	  vormgeving	  
toegankelijker	  te	  maken	  voor	  een	  breder/groter	  publiek.	  Stichting	  KZV	  i.o.	  is	  ervan	  overtuigd	  dat	  

deze	  doelstelling	  kan	  worden	  bereikt	  door	  op	  de	  locaties	  de	  kunstenaar/vormgever	  in	  gesprek	  te	  
laten	  gaan	  met	  het	  publiek	  over	  zijn/haar	  werkwijzen	  en	  inspiratiebronnen.	  En	  uiteraard	  	  kan	  zo	  ook	  
worden	  gesproken	  over	  de	  mogelijkheden	  van	  het	  aankopen	  van	  een	  kunstwerk	  of	  het	  geven	  van	  

een	  opdracht.	  

Er	  wordt	  een	  grote	  diversiteit	  aan	  hedendaagse	  beeldende	  kunst	  en	  vormgeving	  geboden:	  van	  
abstracte	  en	  figuratieve	  schilderijen	  en	  tekeningen	  tot	  beelden	  	  in	  brons	  en	  steen,	  van	  organische	  en	  
geometrische	  sculpturen	  tot	  	  fotografie	  en	  sieraden	  en	  van	  glaskunst	  en	  keramiek	  tot	  speelse	  

objecten	  in	  diverse	  materialen.	  

Het	  in	  kleur	  uitgevoerde	  Info	  blad	  met	  korte	  beschrijving	  en	  afbeelding	  van	  elke	  locatie	  en	  op	  de	  
achterzijde	  een	  plattegrond	  van	  het	  gebied,	  kan	  vanaf	  heden	  bij	  de	  ABNAMRO	  (Raadhuisstraat	  1,	  
Vorden),	  de	  VVV	  en	  bibliotheek,	  beiden	  aan	  de	  Dorpsstraat,	  	  worden	  afgehaald.	  Ook	  is	  dit	  op	  11	  

september	  op	  elke	  locatie	  te	  verkrijgen	  of	  te	  downloaden	  op	  www.kunstzondagvorden.nl	  

De	  route	  is	  verder	  te	  herkennen	  aan	  de	  KunstZondagVorden-‐vlag	  die	  op	  alle	  locaties	  wappert.	  

In	  de	  Schijnwerper	  

Elke	  KunstZondagVorden	  staat	  een	  deelnemer	  In	  de	  Schijnwerper.	  	  

Ditmaal	  is	  dat	  Stichting	  De	  Ezelstal,	  Zomervreugdweg	  2,	  waar	  in	  de	  galerie	  schilderijen	  en	  werken	  op	  
papier	  van	  Gradus	  Verhaaf	  en	  speelse	  objecten	  van	  Rietje	  Zuijderwijk	  getoond	  worden.	  

Het	  doel	  van	  De	  Ezelstal	  is	  het	  beheren	  en	  onderhouden	  van	  kunstcollecties	  uit	  voornamelijk	  de	  20e	  
eeuw	  om	  ook	  volgende	  generaties	  te	  laten	  genieten	  van	  dit	  bijzondere	  culturele	  erfgoed.	  	  



Eén	  van	  de	  collecties	  is	  het	  oeuvre	  van	  GRADUS	  VERHAAF,	  de	  beeldend	  kunstenaar	  die	  op	  dit	  

moment	  centraal	  staat	  in	  de	  expositieruimte	  van	  De	  Ezelstal.	  Naast	  zijn	  prachtige	  monumentale	  
schilderijen	  heeft	  hij	  toch	  een	  voorliefde	  voor	  het	  tekenen.	  Zijn	  uitgebreide	  collectie	  grafiek	  getuigt	  
daarvan.	  

	  “Beeldtaal	  is	  mijn	  ultieme	  ambacht.	  Als	  ik	  het	  met	  woorden	  kon	  vertellen	  was	  ik	  wel	  schrijver	  

geworden”.	  

Zijn	  werk	  wordt	  omlijst	  door	  gastexposante	  RIETJE	  ZUIJDERWIJK	  met	  haar	  “speelse	  objecten”.	  Rietje	  
werkt	  het	  liefst	  driedimensionaal	  met	  materialen	  die	  al	  een	  leven	  achter	  de	  rug	  hebben	  zoals	  bv.	  
knuffels,	  dekens,	  bont,	  stoffen	  en	  rubber.	  Door	  op	  een	  andere	  manier	  met	  deze	  materialen	  om	  te	  

gaan	  en	  ze	  uit	  hun	  verband	  te	  halen	  gaan	  de	  beelden	  die	  hieruit	  ontstaan	  een	  eigen	  leven	  leiden.	  
Door	  deze	  tegenstelling	  krijgen	  de	  beelden	  een	  dubbele	  betekenis	  en	  kan	  zij	  uiting	  geven	  aan	  haar	  
gevoelens	  over	  mistoestanden,	  onrecht	  en	  machteloosheid.	  

Haar	  beelden	  zijn	  aangrijpend	  en	  behoeven	  weinig	  uitleg.	  

www.ezelstal.net	  

Hartelijk	  welkom	  op	  KunstZondagVorden.	  Start	  om	  10.15	  uur	  bij	  de	  ABNAMRO	  met	  kunst,	  koffie	  en	  

taart!	  

	  

	  

	  


