
29 augustus  
t/m 4 oktober
Grote of Barbarakerk 
Grote Kerkstraat 2-4 Culemborg

Kerk dagelijks open: 13.00 – 17.00 uur, toegang vrij
Ook expositie ‘Vrij’: 25 Culemborgse kunstenaars
www.deroosvanculemborg.nl 

Tien kunstenaars zoeken het hoger 
Merijn Bolink - Suzan Drummen - Ina Fekken 
Esther Jiskoot - André Pielage - Guus Slauerhoff   
Frank Straatman - Paul Vendel/Sandra de Wolf
Barbara de Vries - Curator: Harald Schole
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VLIEGEND 
VRIJ

Op de vraag van de stichting De Roos van Culemborg na ‘Boven de Kronen’ 
een tweede tentoonstelling in de Grote of Barbarakerk te organiseren, 
aarzelde ik niet. De kerk biedt met een museale ruimtelijkheid zoveel 
mogelijkheden en een paar kunstenaars stonden me direct voor ogen. 
Het werd een mooie zoektocht naar kunstenaars met affi  niteit en expertise 
voor zowel het thema ‘Vliegend Vrij’ als het maken van hangende 
kunstwerken.

Ook in deze tentoonstelling is het werk stevig met enkele draden aan de 
zware balken van de kerk bevestigd. Voor een sculptuur kan de ruimte 
optimaal benut worden. Eenmaal de zwaartekracht overwonnen kan werk 
zich naar alle kanten manifesteren: naar boven, onder, links, rechts. Als 
een ruimteschip of hemellichaam. Een onmetelijke vrijheid ligt in het 
verschiet. De tentoonstelling, een symbool van vrijheid, laat zien dat je niet 
alle ruimte hoeft in te nemen. Er is plaats voor de ander. 

Deze unieke kunstwerken beelden verschillende invalshoeken op vrijheid 
uit. Omhoog kijkend naar de rijke schakering kunstwerken worden de 
bezoekers deelgenoten van die vrijheid.

Harald Schole,
Beeldend kunstenaar, curator
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STRANGER
In hoeverre ben je vrij om eigen keuzes te maken. 
Heb je de vrijheid je keuzes te realiseren. Ongemerkt 
geven we soms te veel macht en ruimte aan hen die 
ons beperken en zal de geschiedenis zich kunnen 
herhalen. Misschien snap je vrijheid pas echt als je 
die al kwijt bent.

PAUL VENDEL / SANDRA DE WOLF - Amsterdam
www.paulvendel.nl

VLIEGEND VRIJ

‘Vliegend Vrij’ is verschoven van mei (bevrijdingsmaand) naar september 
(einde Wereldoorlog II).  Het thema blijft actueel. De Grote of Barbarakerk 
is van 29 augustus tot 4 oktober een grote galerie. Geen strakke, witte 
muren en een eigentijds decor: de eeuwen kijken mee. Het thema 
bevrijding is immers van alle tijden. Hier telt hoogte en diepte, ruimte 
en menselijke maat, letterlijk ‘het oog omhoog, het hart naar boven’. De 
kunstenaars zijn de unieke omstandigheden met bravoure en concentratie  
tegemoet getreden. Het resultaat ziet u: hanghoogstandjes. Bezoekers 
kunnen staand,  zittend of liggend het geheel in ogenschouw nemen. Op 
de plattegrond van de kerk staan de kunstwerken aangegeven. Maar 
misschien is alles toch anders, want ook het maken van en inrichten is een 
avontuur. Een looproute wijst de weg in coronatijden. In de kooromgang   
24 werken van Culemborgse kunstenaars met het aansluitende  thema 
‘Vrij’. De expositie is tot en met 4 oktober elke dag geopend van 13.00-17.00 
uur (sporadisch gesloten tijdens een culturele activiteit). De toegang is vrij 
maar het is een dure onderneming. Daarom bij de uitgang de toren van 
Barbara voor een bijdrage.  
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MIJN MENING EN IK
Kort geleden was ik al eens 
bezig geweest om een soort 
balans te maken van een 
hoofd en een tekstwolk. De 
gedachte aan de bevrijding 
maakte dat ’t in Culemborg 
ineens op zijn plek viel. 
Het is eigenlijk een soort 
relatiebeeld geworden; ‘ik 
en mijn mening’, samen aan 
één touw.

FRANK STRAATMAN - Eelde
 www.frankstraatman.nl

GUUS SLAUERHOFF - Bronnegerveen
www.guusslauerhoff.nl

LICHT OP DE DOOD
Mijn verleden – mijn waarheid – is steeds aanwezig in het 
heden. Het verleden werkt door in het heden en het wordt 
opgeladen met een nieuwe betekenis. Het werpt zo een nieuw 
licht op het heden. Het weerspiegelt de gelaagdheden van het 
bestaan.  Mijn werk ontstaat hieruit. Door mijn beelden voel ik 
mij begrepen. Mijn beelden dragen mij door het leven.
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In het Rijksmuseum hangt ‘De boom van Jesse’ van Geertgen tot 
Sint Jans.  Ik heb een foto ervan uitvergroot. Hier zijn mensen uit 
verschillende eeuwen  tegelijk uitgebeeld.  Ik versmelt mensen 
uit de huidige tijd met al die figuren uit het verleden.  Door het 
werk met mensen en glimmende stenen te beleggen wordt die 
verwarring vergroot.

DE HEILIGE 
BARBARA
Voor de tentoonstelling  
in de Barbarakerk 
te Culemborg heb ik 
mij laten inspireren 
door de titel “Vliegend 
Vrij’. De herdenking 
van de bevrijding, 
het afschudden van 
vijandige bezetting, 
vertaald naar een 
verbeelding in deze 
huidige tijd, is voor mij 
een spontane sprong in 
de ruimte.

 SUZAN DRUMMEN - Amsterdam
 www.suzandrummen.nl

BARBARA DE VRIES - Amsterdam
www.barbaradevries.nl
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BLANCO
Op foto’s en films van rond de bevrijding zag ik 
zwaaiende mensen, waarvan sommige met een witte 
zakdoek. Een eenvoudig gebruiksvoorwerp, dat de 
verschillende gevoelens/emoties van het menselijk 
bestaan weerspiegelt. De bevrijding was ook een korte 
periode van euforie, ongebondenheid, welke kant gaan 
we op… Het duurde niet lang of de samenleving werd 
weer ingekaderd.

HET HEERST
Mijn installatie gaat over vrijheid en 
hoe deze in alle tijden onder druk staat 
en verdedigd moet worden. Mijn idee: 
een leger van drones ophangen in de 
Barbarakerk. Tot de Coronacrisis uitbrak. 
We zijn  beperkt door een onzichtbaar 
virus. Sommigen willen die beperkingen 
om allerlei redenen bestrijden. Ik zie het 
niet zo. Ik blijf bij mijn oorspronkelijke 
plan van de drones, maar ik geef het de 
dubbelzinnige titel  ‘Het heerst’.

INA FEKKEN – Warfhuizen
www.inafekken.nl

ANDRÉ PIELAGE - Rotterdam
www.andrepielage.nl
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AZULIBI
Het verhaal van Catherina van der Dussen, die vluchtte uit een 
slecht huwelijk naar vrijstad Culemborg, sprak mij aan. Die wil en 
daadkracht om te ontsnappen uit een keurslijf inspireert mij vaker. 
Een beeld met een positieve, bevrijdende uitstraling refererend aan 
Pinata’s (vroeger gebruikt om geesten te verjagen). De kruisvorm  
refereert aan het maken van keuzes. De ‘netten’ verwijzen naar 
ruimte  voor dromen, denken, zijn, loslaten, rust.

Recent maakte ik 
voor Parnassia Den 
Haag een interactief 
monument ter 
nagedachtenis aan  
vermoorde joodse 
psychiatrische 
patiënten . Ook ben 
ik een monument 
aan het ontwikkelen 
geïnspireerd op het 
verzet door kinderen  
tijdens WO II.  Het 
onderwerp gaat me 
dus aan het hart en 
ik ga het uitwerken 
en vertalen in een 
hangende, bewegende 
sculptuur.

 ESTHER JISKOOT - Amsterdam 
www.estherjiskoot.com

MERIJN BOLINK - Amsterdam
www.merijnbolink.nl
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CULTUREEL PROGRAMMA  
TIJDENS VLIEGEND VRIJ
Informatie: www.deroosvanculemborg.nl

29 AUGUSTUS 14.00 UUR Opening expositie ‘Vrij’                                                                                    
24 Culemborgse kunstenaars met werk geïnspireerd op de bevrijding

29 AUGUSTUS 16.00 UUR Opening expositie ‘Vliegend Vrij’                                                                                              
10 kunstenaars zoeken het hoger op boven de kronen

29 AUGUSTUS 20.00 UUR Het afscheid van de directeur                                                                         
Stadspodium, muziek, theater  t.g.v. afscheid Danny van Zuijlen 

2 SEPTEMBER 20.00 UUR O, bitterzoete vrijheid
75 jaar terug: einde Wereldoorlog II, gevarieerd feest en bezinning

19 SEPTEMBER 14.00 UUR Presentatie boek ‘Kunst D.V.’                                                                          
Het standaardwerk over protestantse kijk op kunst, verhalen en muziek                                                                             

19 SEPTEMBER 16.00 UUR Presentatie boek ‘In wolken uitgesneden’
Liederen van René van Loenen en schilderijen van Jeltje Hoogenkamp

20 SEPTEMBER 14.00, 16.00 UUR ‘De Oversteek’                                                                          
Expositie/concert Mieke de Waal, Esther Putter, Mieke Kuyper, Abel Bakema

25 SEPTEMBER 20.15 UUR  Orgelconcert Marijn Slappendel
De cantor-organist van de Barbarakerk op zijn ‘eigen’ orgels

27 SEPTEMBER 14.00 UUR Martijn Nanninga/Margreet Markerink                                                                  
Tango, flamenco, Zuid-Amerikaans: een veelkleurige muzikale wereldreis

27 SEPTEMBER 16.00 UUR Collegium Musicum Amsterdam o.l.v. A. Zielhorst                                              
Thema ‘Motet voor een kardinaal’: des Préz, Weerbeecke, Prioris en Isaac

3 OKTOBER  20.00, 22.00 UUR Hidden Nature – Music fort he Universe 2                                                                  
Rick Snel: Muzikale belevenis met licht, beeld en muziek  15 euro                                                                    

4 OKTOBER 16.00 UUR Salon Ensemble ‘La Vie En Rose’                                                                         
Pikante polka’s, trotse tango’s, wufte walsen en licht klassiek

VLIEGEND 
VRIJ

Curator
Harald Schole 
www.haraldschole.nl 
info@haraldschole.nl

Roos van Culemborg
Rieks Hoogenkamp: coördinatie
Anton Overweel: techniek
Willem Luikinga, Henri Muis, Peter Steutel: hangploeg
Jan Custers: boeken

Gastvrouwen/-heren
Hans van Baal – Trudy Belo* – Jan van de Berge – Mirjam Beuker*  
Annabel Bousquet*  Martin Broeze* – Winnifred Bugter – Christa Bijkerk 
Yvonne Custers  Willie Dekker – Karin Drenth – Bart Ensing* – Erik van 
Grieken* – Ilona Haaksman* – Lex Hemels – Frans van Hienen* – Corrie 
Hiensch – Jeltje Hoogenkamp* – Antoinette Jacobs – Truus Jansen*   
Willem van Keulen* – Henny van der Meer* – Arjan Middelkoop*   
Marjan Luikinga* – Els van ’t Pad Bosch* – Rop Philippi*  Dirk Rentmeester* 
Sietske Roegholt – Marianne van der Schee* – Rick Schutz – John Sikking*   
Jan Jaap Sorber – Annelies van Sterkenburg* – Peter Steutel* – Marlene 
Thijssen* – Ina van Valen – Hans Verheijde – Patricia Verheijde – Marijke 
Visser  Marga Walakutty – Elisabeth Yntema
*deelnemers expositie ‘Vrij’

Vormgeving:
Martijn van Keulen
info@vankeulengroep.nl
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DE ROOS VAN CULEMBORG
De Roos van Culemborg organiseert jaarlijks rond de honderd activiteiten 
in de driehoek cultuur – kerk – samenleving: concert, literaire avond, 
maaltijd, lezing, symposium, workshop, film, reis enz. Exposities in de 
Grote of Barbarakerk zijn een belangrijk onderdeel van het programma. 
De stichting kent aandeelhouders: eenmaal € 25,00 betalen, eeuwig 
aandeelhouder met jaarlijks dichterlijk dividend. 
 
Aanmelden: www.deroosvanculemborg.nl of hoogenkamp@ziggo.nl

WWW.DEROOSVANCULEMBORG.NL


