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Beste Nieuwsflitslezer,
Graag willen we u in deze Nieuwsflits informeren over de activiteiten van Beeldhouwatelier Charles
Vergouwen.

Terugblik:
Onze werkweken beeldhouwen in augustus, voor de derde maal op het landgoed Marmonfosse in de
Vogezen, zijn zeer succesvol verlopen.
Ook komende zomer organiseren we onze beeldhouwweken weer op dit fantastische landgoed, en wel
van zaterdag 13 t/m zaterdag 20 augustus, en van zaterdag 20 augustus t/m zaterdag 27 augustus 2016.
Werkbespreking:					

Onze befaamde catering:

We kunnen met veel voldoening terugkijken op onze tentoonstelling Atelier in Beeld IIII.
De opening op 28 maart, door Burgemeester Boelhouwer, verliep in een feestelijke sfeer, met zo’n 200
bezoekers.
Onze doelstelling bij deze tentoonstelling was: de kunst dichterbij de bezoeker brengen.
We organiseerden daarvoor de volgende extra activiteiten:
Diners “met de kunstenaar aan tafel”, waarbij de gast in gesprek kon gaan met de kunstenaar.
Dit heeft geresulteerd in 3 geanimeerde avonden, met in totaal zo’n 45 deelnemers.
Workshop boetseren, waarbij de deelnemer zelf aan de slag kon met klei.
Dit leverde 2 heel geanimeerde middagen op.
“Bottle-sculptures”: 9 kunstenaars ontwierpen een klein object, in een oplage van 5, voor een kleine
prijs. Met de verkoop van 16 exemplaren is deze actie ook zeker geslaagd te noemen.
Tijdens de tentoonstelling ontvingen we nog zo’n 500 kunstliefhebbers. De kopers van onze catalogus
met lot, dongen mee naar de prijs: een beeldje uit de unieke serie “Vrouwen van Vergouwen”, van
Charles Vergouwen.
Bij de trekking van het winnend lot is de prijs gevallen op lot nummer 245.
We vermelden het ook hier nog maar eens, want de winnaar heeft zich nog niet gemeld.
Op onze website ziet u een eerste foto impressie van onze tentoonstelling.

Atelierdagen Beeldhouwatelier:
In september zijn de atelierdagen weer begonnen. Elke donderdag en vrijdag is er gelegenheid om in
het atelier, met de deskundige begeleiding van Charles Vergouwen een halve, of hele dag te werken.
Je kunt dan naar wens je eigen project uitvoeren: werken in steen of andere materialen, het bronsgietproces doorlopen etc.
Een groep van zo’n 30 beeldhouwers is dan in wisselende samenstelling aan het werk. De bezetting wisselt: van zo’n 6 tot 12 beeldhouwers per dag.
Er is nog plaats, dus als je wil komen werken kijk dan op onze website www.beeldhouwatelier.com naar
de voorwaarden.
www.beeldhouwatelier.com
www.charlesvergouwen.nl

Hieronder kun je enkele beelden zien, door onze beeldhouwers tijdens de atelierdagen gemaakt:
“Dikke Dame” van Henny Vogels						

“Fantasiehoofd” van Gea Knook

		
“Tajara” van Els van Amelsfort			

“Paard in wording” van Solveig Hegener

“Mal de Vivre” van Giselle Weegels					

“Juwel” van Agaath van Woerkom

		

www.beeldhouwatelier.com
www.charlesvergouwen.nl

Wat gebeurt er verder in het Beeldhouwatelier?
Momenteel zijn we druk bezig met het in brons gieten van het
beeld “Andert”, van kunstenaar Tom L’Istelle.
In 2013 werden er stenen werktuigen uit de tijd van de Neanderthalers gevonden op de locatie van de nieuwe parkeergarage
st. Jan, aan de Hekellaan in ’s Hertogenbosch.
Deze vondsten vormden voor Tom L’Istelle de inspiratie voor het
ontwerpen van het beeld “Andert”.
De gemeente ’s Hertogenbosch kocht het beeld aan.
12 december zal het bronzen beeld, dat meer dan 1,5 meter hoog
is, geplaatst worden op de trap naast de parkeergarage.
Op de foto ziet u het model van dit beeld.
Op onze website kunt u het wordingsproces van dit spannende
beeld op de voet volgen.
Wilt u meer weten over deze beeldend kunstenaar:
ga naar website www.paprikachips.nl

Tentoonstellingen Charles Vergouwen:
Charles Vergouwen exposeert zijn beelden in Galerie/Beeldentuin Interart, Heeswijk-Dinther,
www.interart.nl
Tevens zijn zijn beelden te zien in Galerie Joseph Donkers Dorpstraat 58 te Chaam, de openingstijden
zijn: Dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.
En in Galerie “De Oude Wacht”, W. Muldersplein 1 te Geertruidenberg, openingstijden:
Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 16.30 uur.

Excursie Beeldhouwatelier:
Van 28 november tot 17 april organiseert Museum Kröller-Muller een overzichtstentoonstelling van
beeldhouwster Barbara Hepworth.
Barbara Hepworth (1903-1975) is van grote betekenis geweest voor de ontwikkeling van de beeldhouwkunst.
Het museum toont behalve een groot aantal stenen, houten en bronzen beelden, ook tekeningen en
schilderijen van haar hand, en filmmateriaal waarin we de kunstenares aan het werk zien.
In maart volgend jaar willen we vanuit het atelier, voor alle belangstellenden een excursie organiseren
naar deze tentoonstelling.
Zodra de precieze datum bekend is, komen we hierop terug.

