Tijdens de voorjaars- en zomerexpositie 2015 staan in de bloemrijke tuin van Galerie De Burgerij werken van:

- Erica van der Miessen,
- Dries Olthof,
- Jan Opdam en
- Hennie Pasman.

De beelden van Erica van der Miessen zijn gegoten in
Neolith: 'nieuwe steen'. Het resultaat heeft dezelfde
uitstraling als brons – maar lichter – en is geschikt voor
buiten en binnen. Erica laat zich inspireren door
karakteristieke bewegingen en houdingen van mensen, die
ze uitwerkt tot een 'typisch Erica beeld' waarbij ze
lichaamsdelen vergroot of juist verkleind, dit dikwijls met
een ironische toon.

Hennie Pasman beeldhouwt zonder
vooropgezet plan. De steen is haar leidraad.
Met respect voor de vorm en kleur van de
ruwe steen zoekt ze voorstellingen. Al werkend
komen de speciale kenmerken van de steen
naar voren die ze accentueert en figuratief
uitwerkt - vooral mensfiguren - of bewerkt tot
abstracte voorstellingen.

Dries Olthof en Jan Opdam werken samen in 'Studio O'. Als basismateriaal
kiezen ze robuuste, natuurlijke materialen. Vanuit weerbarstig plaatijzer
vormt Dries Olthof ruimtelijke menssculpturen waarbij de
driedimensionale tedere uitstraling verrast. De inwerking van
weersinvloeden doen de rest. Jan Opdam maakt ruimtelijk werk en
muurobjecten. Zijn favoriete thema’s zijn engelen, mandorla’s en
labyrinten. Na bewerking van de stevige aardse middelen weet hij zijn
werk een spirituele dimensie te geven. Of zoals hij het zegt: 'Het afbeelden
of becommentariëren van de realiteit boeit me niet. Het gaat me om het
beleefbaar maken van de werkelijkheid achter de werkelijkheid. Het enige
wat ik van de toeschouwer vraag is innerlijke bewegelijkheid. Mijn werken
zijn meditatie-objecten. Ze vervelen nooit'.

Extra activiteiten/openingstijden van Galerie De Burgerij
gedurende deze expositie:
De bloemrijke theetuin achter de galerie is van vrijdag t/m zondag
open van 13.00 – 17.00 u. en op afspraak. U kunt in de tuin
(na)genieten bij een potje thee of kop koffie. Onze Tea-Art is een potje
met thee van Betjeman & Barton en onze Coffee-Art een kop Javaanse
koffie, vers gemalen en in de Achterhoek gebrand. We serveren
daarbij een delicatesse.
Zondag 10 mei
15.30 - circa 17.00 u.

Opening expositie in bloementuin galerie met werk van Erica van der Miessen, Dries Olthof,
Jan Opdam en Henny Pasman.

14 mei t/m 17 mei
11.00 - 17.00 u.

Galerie De Burgerij participeert in de kunstroute 'Kunst4daagse Bronckhorst'
in de gemeente Bronckhorst. Zie info: W. kunst4daagsebronckhorst.nl.

14 mei (Hemelvaartdag)
19.00 - circa 21.30 u.

'Met de kunstenaar aan tafel': u schuift in de galerie – of bij mooi weer in de tuin – bij ons aan
tafel aan. Ook de kunstenaars zijn onze gast. Wij serveren bijzondere gerechten geïnspireerd op
de Indiaanse keuken (vegetarisch mogelijk). Kosten: € 17,50, excl. wijn aan tafel. Inloop vanaf
18.30 u. Reserveren noodzakelijk.

Zondag 14 juni
11.00 - 17.00 u.

Galerie De Burgerij participeert in 'KunstZondagVorden'.
De aanwezige kunstenaars geven toelichting op hun werk. Zie info: W. kunstzondagvorden.nl

Meer informatie en reserveren: W. deburgerij-vorden.nl / T. 06 51 11 23 90 / E. deburgerij.vorden@gmail.com.
In het koetshuis van Kasteel Hackfort (brasserie 'De Keuken van Hackfort', Baakseweg 6, 7251 RH Vorden) heeft Galerie De
Burgerij een verkoopexpositie ingericht met een tiental schilderijen van Rens Hoekstra. Zij heeft vier panoramaschilderijen
speciaal voor deze expositie gemaakt, geïnspireerd op het prachtige coulisselandschap rond Vorden. Rens is daarnaast zeer
talentvol in het weergeven van beweging en daarin spelen dieren een belangrijke rol, zoals de paarden in volle draf. Ook
daarvan zijn in het koetshuis schilderijen te zien. Zie info brasserie: W. keukenvanhackfort.nl.

