KunstZondagVorden Verken het Onbekende
Zondag 11 juni a.s. zal de 43ste editie van KunstZondagVorden plaatsvinden.
De kunstroute langs ateliers en galeries in Vorden-centrum en haar buitengebied.
Op deze tweede KunstZondag van het jaar openen van 11.00 tot 17.00 uur, de volgende galeries
en ateliers voor u hun deuren:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Galerie & Beeldentuin A-quadraat
Galerie Agnes Raben
Atelier By the Way (Bas Brouwer)
Stichting De Ezelstal (galerie)
Atelier Kunst van de Kleur (Aaf Renkema)
Atelier Linde (Carolyn in ‘t Veld)
Glasatelier Mary Quarles van Ufford
Meta van Arkel (fotografie)
Museum Achterhoekse Schilderkunst sinds 7 april jl. gevestigd in Kulturhus Vorden
De Keuken van Hackfort met gastkunstenaar Iede Reckman

De deelnemende ateliers en galeries zijn - zoals altijd - herkenbaar aan de KZV-vlag.
Op veel locaties zijn kunstenaars/vormgevers aanwezig om met u van gedachten te wisselen
over hun inspiratiebronnen en het creatieve proces zodat u zicht krijgt op het leer- en
denkproces van de kunstenaars.

Infoblad
Het KZV-Infoblad bevat een routebeschrijving naar de deelnemende locaties, plus een
beschrijving van het werk. Vanaf heden gratis af te halen bij VVV Vorden, Kerkstraat 1B. U kunt
het Infoblad ook verkrijgen bij de deelnemende galeries of kijk op www.kunstzondagvorden.nl

Wat is er te zien?
KunstZondagVorden staat voor een diversiteit aan hedendaagse beeldende kunst en vormgeving,
met kwaliteit. In de ateliers en galeries vindt u schilderijen, tekeningen, foto’s zowel abstract
als figuratief, gemaakt in diverse technieken en met verschillende materialen. Ook is er
ruimtelijk werk te bezichtigen uiteenlopend in materiaal en formaat. Daarnaast treft u op de
kunstroute interessante 3d-design aan, zoals sieraden en tassen en in de beeldentuin sculpturen
in diverse stijlen en materialen.

In Beeld
Deze editie zijn er, naast het bijzondere werk op elke locatie, een aantal plekken waar
KunstZondagVorden uw aandacht extra op wil vestigen:

Museum Achterhoekse Schilderkunst (MAS)
Sinds 7 april 2017 is Vorden een museum rijker; het Museum voor Achterhoekse Schilderkunst en
is gevestigd in Kulturhus Vorden. De uitgebreide collectie bevat beeldende kunst in diverse
stijlen en technieken met werk van Achterhoekse kunstenaars van rond 1890 tot heden. Dit
museum heeft veel werk in depot, zodat er regelmatig nieuw werk getoond zal worden. De
lopende expositie is “Herman Dijkjans en kunstvrienden” uit Zutphen/Warnsveld met werk van
de bekende Vordense kunstenaar Albert Michael Jörissen.
• https://www.facebook.com/MASinVorden

Gastkunstenaar Iede Reckman
Ruimtelijk werk en tekeningen gebaseerd op wiskundige en natuurlijke principes.
Iede Reckman vergelijkt het ontstaan van een beeld met natuurlijke fenomenen. Volgens
Reckman vormt natuur de optimale balans tussen willekeurige en berekenbare invloeden. De
logica van de natuur wordt, met name in de wetenschap, doorgrond tot gebieden die buiten

onze ervaring liggen. In zijn werk neemt Reckman veelal overeenkomstige mathematische of
wetenschappelijke theorieën als uitgangspunt en vertaalt deze naar een menselijke schaal en
visuele beeldtaal. Zijn werk is te zien bij De Keuken van Hackfort.
Iede Reckman (Leiden, 1981) studeerde in 2003 af aan de Koninklijke Academie van Beeldende
Kunsten Den Haag, waarna hij met een aantal bevriende kunstenaars medeoprichter werd van
het kunstenaarsinitiatief Billytown in Den Haag. In 2013 behaalde hij een MLitt Degree aan de
Glasgow School of Art (UK) en nam hij deel aan verschillende artist-in-residence programma’s.
Eind 2017 zal hij drie maanden werken in het Europees Keramisch Werk Centrum (EKWC) in
Oisterwijk.
• iedereckman.com

Stichting De Ezelstal
In 2009 heeft Gradus Verhaaf zijn totale oeuvre aan Stichting De Ezelstal toevertrouwd die zij
met veel passie en liefde koesteren en beheren zodat ook komende generaties kunnen genieten
van zijn schitterende nalatenschap aan de wereld.
Op dit moment is er een solo-expositie van Gradus Verhaaf in De Ezelstal ter ere van zijn 85e
levensjaar. Het is een hommage aan zijn levenswerk en geeft een goed beeld van zijn
ontwikkeling als kunstenaar. Gradus Verhaaf is op vrijdag 17 maart 2017 overleden.
• http://www.ezelstal.net/
St.KunstInVorden
KunstZondagVorden is een van de projecten van de St. KunstInVorden.Deze stichting heeft als
doel het organiseren, faciliteren en stimuleren van professionele kunst (alle kunstdisciplines)
voor een breed publiek en specifieke doelgroepen. Het bestuur zoekt nog bestuursleden die
affiniteit hebben met kunst èn Vorden.
Interesse? Meld u aan bij voorzitter Will(emijn) Colenbrander op info@kunstzondagvorden.nl
Namens het bestuur van St.KIV welkom op KunstZondagVorden Verken het Onbekende

