
PERSBERICHT 
 
GROTE BEELDEN TEGEN DE ES 
 
‘The sky is the limit”  dit jaar bij Beelden in Gees! In de zomerexpositie 2018, die vanaf 
zondag 22 april te bezoeken is, zijn veel grote beelden te bewonderen. Langs de es heeft 
Herman Bartelds onder andere de Hemelpoort, Spiegeling en de Zwarte Poort neergezet, 
allemaal beelden van graniet en messing van 3 meter of hoger. Naast hem doet Marco 
Goldenbeld niet voor hem onder, de Dans, Flying en Stand firm uitgevoerd in Corten-
staal zijn al van grote afstand te zien. Ook aan de grote vijver staat een houten hond van 
2,5 meter hoog, gemaakt door Thijs Kwakernaak.  
Ook elders in de tuin wordt flink uitgepakt. De meer dan manshoge strijders van Patrick 
van Craenenbroeck verwarren de kijker, in een vijver daartegenover staat een groot 
beeld van roestvrijstaal gemaakt door Yke Prins. Niet ver daarvandaan staat de 
vertrouwde ladder, de trap naar de hemel van Eugene Terwindt, 24 meter en 32 treden 
hoog, al jaren het beeldmerk van Beelden in Gees.   
Naast de grote beelden is er in de tuin en de galerie nog veel meer te beleven. Mooie 
abstracten, dieren van neolith en brons die zich als mensen gedragen, heel dun 
porselein, de werken van de afstudeerders beeldhouwen van de Klassieke Academie, 
maar ook surrealistische schilderijen en verschillende sieraden.  
Alsof dit nog niet mooi genoeg is, staat dit alles in de mooiste tuin van Nederland, waarin 
je uren kan wandelen tussen bijzondere planten en bomen en de combinatie van natuur 
en kunst kan ervaren. Je raakt niet uitgekeken. En als je moe bent van alle indrukken 
rust je uit op het mooie terras met een hapje en een drankje.  Wat wil een mens nog 
meer?  
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Beelden in Gees,  
www.beeldeningees.nl 
0524-582141  
 
Zomerexpositie 2018:  
Van 22 april t/m 30 september 2018,  
Geopend van woensdag t/m zondag van 12 tot 5 uur,  
In de maanden juli en augustus van dinsdag t/m zondag van 11 tot 5 uur.  
    
 
  

http://www.beeldeningees.nl/

