't Is weer voorbij die mooie kunstzondag...
“'t Is weer voorbij die mooie zomer” zo luidt Gerard Cox ieder jaar de herfst in.
Maar afgelopen zondag was er toch wel een mooie nazomer-KunstZondagVorden.
Een droge dag met ook redelijk wat zon, niet te warm en niet te koud tussen alle dagen met
regenachtig herfstweer...
Ideaal weer voor héél veel mensen, overal vandaan, om de inmiddels welbekende kunstroute
KunstZondagVorden te bezoeken langs ateliers, galeries en beeldentuin in Vorden-centrum en
buitengebied, een route die de afgelopen jaren een begrip geworden is in de gemeente
Bronckhorst.
De aanwezigheid van kunstenaars/vormgevers op de KZV-locaties, waardoor de bezoekers de
gelegenheid hebben met hen in gesprek te gaan over de kunstwerken, werkwijzen en
inspiratiebronnen van de kunstenaars en in de ateliers de processen van de kunstenaars gevolgd
kunnen worden, bleek ook nu weer een zeer succesvolle en gewaardeerde formule.
Galerie Agnes Raben meldt: (...) Ik denk dat er zeker tussen de 80 en 100 bezoekers zijn
geweest. (...) Marena Seeling en Coen Vernooij kregen veel reacties op hun werk (...) In de
bovenruimte in stock waren de glassieraden van Maria Hees opgesteld. Hier zijn een paar
kleintjes van verkocht.

Beeldend kunstenaar Marena Seeling in gesprek is met een bezoeker. Op de
achtergrond een schilderij van Marena Seeling en rechts van haar op de
schoorsteen een wandsculptuur van Coen Vernooij.
1

Atelier Linde van kunstenaar Carolyn in 't Veld (helaas niet persoonlijk aanwezig) kreeg zo'n 30
bezoekers die hun waardering uitspraken over haar werken en daarover veel vragen stelden.

De werken van Carolyn in 't Veld
Het Museum voor Achterhoekse schilders: “MAS” heeft de KunstZondagVorden als zeer positief
ervaren. De meeste bezoekers waren gemotiveerd en goed geïnformeerd, zij kwamen duidelijk
doelgericht kijken. (red: Dit museum is gevestigd in Kulturhus Vorden en bij opening
herkenbaar aan de vlaggen aan de voorzijde).
Fotografe Meta van Arkel had enthousiaste bezoekers voor haar fotografische werk:
“De schoonheid van Verval”, “niet teveel niet te weinig”, aldus Meta.
Bij Mary Quarles van Ufford kwamen spontaan langs fietsende mensen die nieuwsgierig werden
gemaakt door de Mo(nu)mentjes op het pad. De Mo(nu)mentjes leverden veel gesprekken op,
filosoferend over levensvraagstukken, het milieu. Ook emoties, mooie ontmoetingen. Een aantal
Gesloten boeken wisselde van eigenaar.
Dorpskerk Vorden was KZV-gastdeelnemer en verzorgde een zeer uitzonderlijke expositie van de
landelijk bekende landschapsschilder A.M. Gorter. Deze schilder gaf onder andere koningin
Wilhelmina nog schilderles.
“De reacties van de bezoekers waren erg positief, zowel in gesprekken als in de opmerkingen in
het gastenboek. Uit beiden bleek dat er over het algemeen specifiek geïnteresseerde bezoekers
waren. Sommigen hadden zelfs hun eigen Gorter schilderij meegenomen. En dat men zich
daarbij lovend uitliet over het kerkgebouw is een opsteker.”
Tot slot de ervaringen van galerie en beeldentuin A-quadraat:
Een voortdurende stroom kunstminnende mensen bezochten A-quadraat tijdens deze KZV.
Bezoekers uit het hele land kwamen kijken naar het mooie en subtiele keramiek van Ann van
Hoey. Veel vragen over het materiaal en de vormgeving werden uitvoerig beantwoord. Hetzelfde
gold ook voor de nieuwe collectie schilderijen ‘vruchtbare aarde’ van Doet Boersma. Ook hier
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ontstonden inspirerende gesprekken tussen bezoekers in de galerie. In de beeldentuin waren het
de grote sculpturen in blausteen en brons die erg veel aandacht kregen van het publiek. Zelfs de
jongste bezoeker van vijf jaar oud werd er door geïnspireerd om er een mooie tekening van te
maken..
Al met al een zondag vol kunst waar heel veel mensen zichtbaar van genoten!

Sculpturen in blausteen en brons bij Galerie&Beeldentuin “A-quadraat”
KZV-projectleider Will(emijn) Colenbrander kijkt zeer tevreden terug op een boeiende en
inspirerende dag met verrassende kunst en een zeer geïnteresseerd, enthousiast publiek.
Zet u 10 december a.s. alvast in uw agenda, want dan vindt de 45ste KunstZondagVorden plaats!
www.kunstzondagvorden.nl
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