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KUNST& 

Expositie geopend door Edith Schippers 

Yvonne Vermeulen ex 

haar keramieke hoeden 
De Baarnse beeldend kunstenaar 

Yvonne Vermeulen exposeert vanaf 

zaterdag 24 september in Huize De 

Brink in Nijkerk. De expositie zal 

worden geopend door haar achter

buurvrouw, minister Edith Schippers. 

"Om de vijf jaar houd ik een solo-ex
positie. De vorige was in de Laanstraat 
in Studio Creatuur. Maar dat bestaat 
helaas niet meer", aldus Vermeulen. 
In haar zoektocht naar een geschikte 
expositieruimte, kwam ze bij toeval 
terecht in Nijkerk. "Dit pand staat te 
koop. Ik heb de beschikking over ne
gentig vierkante meter. Dat is normaal 
gesproken niet te betalen", lacht ze. 
"Thuis had ik ook wel werkruimte, 
maar ik vond het te onrustig. Hier kan 
ik in alle rust mijn gang gaan." 

"Ik ben ooit begonnen als etaleuse. Ik 
heb de hogere textielschool gedaan. Op 
een gegeven moment wilde ik iets an
ders. Ik wilde vroeg met pensioen om 
beeldend kunstenaar te worden. Mijn 
expositie bestaat uit etalagefiguren die 
ik, met een hoed op, transformeer tot 
bijzondere figuren zoals een bosgodin, 

Tibetaan, Gothic en Pink Lgg. l ll'l zijn 
twintig figuren die zijn tentoongesteld. 
De ruimte is opgevuld met wandop
jecten. Het was heel spannend ze te 
maken, want ik doe nlles wat niC'l mag 
met keramiek. Ik zet rustig een haakse 
slijper in als ik vind d n t cm hoed een 
gleuf moet hebben", il'gt Yvonrw Ver-

ULTUUR 

poseert

in Nijkerk 

meulen uit. 
De opl'ning v,111 //01•tf(I) 11 z,oor /\1111s/ 

vn11 Kcn1111i1-A I is ,iill'l'll \'oor gL'nod,g 
den. N,1 2,i Sl'j1ll'lllhl·r 1s dl' expos1t11• 
op afspr,1,1� Il' hd iiJ,l'l1. /\,111nwldl•11 

knn vi,1 klik0Ci•ln•vilo 11l of (lf1,1120lJ(l(i.l 
Huize Dl' llr111k 1s t,• \ 111dl'll ,1,111 dl' 
Brink 42 in N1Jkl•rk. 
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