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Persbericht	  22ste	  KunstZondagVorden	  

KunstZondagVorden	  beoogt	  bruggen	  te	  slaan.	  
	  

Zondag	  11	  maart	  2012	  hebben	  galeries	  en	  ateliers	  in	  Vorden-‐	  dorp	  en	  haar	  buitengebied	  van	  11.00	  
tot	  17.00	  uur	  	  weer	  de	  vlag	  gehesen	  voor	  de	  22ste	  KunstZondagVorden.	  Ook	  de	  
overzichtstentoonstelling	  KZV	  in	  ABN	  AMRO	  en	  de	  monumentale	  objecten	  van	  Floris	  Brasser	  in	  het	  

centrum	  van	  Vorden	  zijn	  op	  11	  maart	  a.s.	  te	  bezichtigen.	  	  

Beschouwer,	  kunstwerk	  en	  kunstenaar/vormgever	  

KunstZondagVorden	  beoogt	  bruggen	  te	  slaan	  tussen	  de	  beschouwer	  en	  het	  kunstwerk.	  Daarom	  zijn	  
de	  kunstenaars/vormgevers	  aanwezig	  om	  met	  u,	  het	  publiek,	  in	  gesprek	  te	  gaan	  over	  hun	  
werkstukken,	  hun	  inspiratiebronnen	  en	  toegepaste	  technieken.	  Op	  deze	  manier	  probeert	  

KunstZondagVorden	  de	  kijker	  handvatten	  te	  bieden	  om	  intensiever	  naar	  de	  verschillende	  lagen	  van	  
een	  kunstwerk	  te	  kijken.	  

Overzichtstentoonstelling	  KZV	  

Op	  het	  startpunt,	  de	  ABNAMRO,	  Raadhuisstraat	  1,	  is	  	  van	  2	  maart	  tot	  31	  maart	  a.s.	  een	  
overzichtstentoonstelling	  te	  zien	  van	  alle	  aan	  deze	  22ste	  KZV	  deelnemende	  kunstenaars/vormgevers.	  

Hier	  kunt	  u	  zich	  alvast	  een	  beeld	  vormen	  van	  de	  grote	  diversiteit	  aan	  abstracte	  en	  figuratieve	  
beeldende	  kunst	  die	  KZV	  u	  te	  bieden	  heeft,	  zoals	  foto’s,	  schilderijen	  en	  werken	  op	  papier,	  objecten	  
en	  installaties,	  sieraden,	  grafiek,	  keramiek	  en	  glasobjecten.	  

Infoblad	  KZV	  

Het	  kleurrijke	  Infoblad	  met	  tekst	  en	  beeldmateriaal	  van	  alle	  deelnemende	  locaties	  en	  een	  

plattegrond	  van	  het	  gebied	  is	  vanaf	  heden	  te	  verkrijgen	  bij	  de	  ABNAMRO,	  Raadhuisstraat	  1	  en	  de	  
VVV,	  Kerkstraat	  1b,	  Vorden.	  Ook	  is	  het	  Infoblad	  	  11	  maart	  a.s.	  op	  alle	  deelnemende	  locaties	  te	  
verkrijgen	  of	  te	  downloaden	  op	  www.kunstzondagvorden.nl	  

In	  Beeld	  

KunstZondagVorden	  zal	  in	  maart	  2012	  drie	  nieuwe	  deelnemers	  bij	  u	  In	  Beeld	  brengen.	  	  Dit	  zijn	  

Galerie	  De	  Burgerij,	  Zutphenseweg	  11	  en	  de	  beeldend	  kunstenaars	  Barry	  ten	  Thy,	  Willem	  
Alexanderlaan	  20	  en	  Riet	  Rexwinkel	  ,	  Wilmerinkweg	  4.	  Riet	  Rexwinkel	  nam	  in	  2011	  al	  een	  keer	  als	  
proef	  deel	  aan	  KZV.	  Haar	  werk	  heeft	  u	  inmiddels	  al	  kunnen	  bewonderen.	  

Galerie	  De	  Burgerij	  organiseert	  tentoonstellingen	  van	  figuratieve	  en	  non-‐figuratieve	  kunst	  in	  

wisselende	  stijlen	  van	  hedendaagse	  nationale	  en	  internationale	  kunstenaars	  (schilderijen,	  foto's	  en	  
ruimtelijk	  werk).	  Aan	  de	  galerie	  is	  ook	  een	  beeldentuin	  en	  een	  thee-‐	  en	  koffieschenkerij	  verbonden.	  

Tijdens	  Kunst	  Zondag	  Vorden	  van	  11	  maart	  a.s.	  kunt	  u	  de	  tentoonstelling	  ‘Weerspiegeling	  van	  kleur	  
en	  zoektocht	  naar	  balans’	  bekijken	  met	  werken	  van	  	  Birgit	  Pedersen	  (schilderijen)	  en	  Gea	  Hosper	  
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(keramiek).	  Ook	  hier	  zijn	  beide	  kunstenaars	  	  dan	  	  aanwezig	  om	  met	  u	  in	  gesprek	  te	  gaan.	  

www.deburgerij-‐vorden.nl	  

Ten-‐Thy,	  die	  zijn	  opleiding	  volgde	  aan	  de	  Koninklijke	  Academie	  voor	  Schone	  Kunsten,	  Antwerpen	  en	  
studiereizen	  naar	  Tibet	  en	  Nepal	  maakte,	  ontwikkelde	  geheel	  zelfstandig	  een	  eigen	  speelse	  en	  
kleurrijke	  schilderkunst	  van	  opvallende	  allure	  op	  de	  grens	  van	  figuratie	  en	  abstractie.	  Kenmerkend	  in	  

zijn	  werk	  is	  de	  dynamische,	  soms	  zelfs	  uitgesproken	  bruuske	  schildertoets	  en	  de	  vrijwel	  altijd	  vrolijke	  
uitstraling.	  	  Chaos	  en	  structuur,	  lelijkheid	  en	  schoonheid	  komen	  samen	  in	  een	  overtuigend	  geheel	  dat	  
verrast	  en	  prikkelt.	  	  Zijn	  werken	  zijn	  zowel	  in	  binnen-‐	  	  als	  buitenland	  geëxposeerd	  en	  bevinden	  zich	  in	  

verschillende	  kunstcollecties.	  

Van	  harte	  welkom	  op	  KunstZondagVorden	  van	  11	  maart	  2012!	  	  

	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


