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Detail van “Stout” - 20x27cm

Lang gewerkt aan grote solo expositie
Zoals u gemerkt heeft is er in dit opmerkelijke jaar veel uitgesteld.
In veel sectoren heeft de pandemie dit jaar roet in het eten
gegooid. Ook voor mij is de agenda behoorlijk op de schop
gegaan. Mogelijkheden om te exposeren op geplande
beurzen gingen niet door. Ook vele musea hebben hun
tentoonstellingsagenda moeten aanpassen. U zal net als ikzelf
het erg gemist hebben om niet naar deze evenementen toe te
kunnen gaan. Wij kunstliefhebbers zullen moeten wachten tot
volgend jaar, wanneer we weer overal onbeperkt kunnen kijken
en genieten van al het moois wat door kunstenaars is gecreëerd.
Ondanks de corona heeft Galerie Bonnard een goed jaar achter
de rug. Vandaar dat mijn grote solo expositie begin volgend jaar
gewoon door gaat.
Te zien van 18 april t/m 16 mei 2021
Galerie Bonnard, Berg 9, 5671 CA Nuenen

De expositie “Dierbaar” die in het West Fries Museum dit jaar zou
plaatsvinden, is verzet naar 2 oktober 2021.
Uiteraard houden wij u van beide exposities op de hoogte.
Detail van Papagaaitulpen - 65x45cm

Nieuwe site
Dit jaar heb ik besloten om mijn oude website te vervangen.
De techniek om ze te bouwen heeft de afgelopen jaren niet
stilgestaan en heb daarom ook besloten een totaal nieuwe te
laten maken.
Hij heeft een geheel eigen look gekregen, waarbij in structuur
is gelet op eenvoud en duidelijkheid en sfeer. U vindt er nu ook
ﬁlmpjes die binnen de site gestart kunnen worden.
Heel plezierig is dat de website zich aanpast als hij op een mobiel
of iPad wordt bekeken, wat de gebruiksvriendelijkheid verhoogd.
Ik ben erg tevreden over het eindresultaat en hoop via deze weg
veel mensen te informeren over mijn werkzaamheden.
https://adrianavanzoest.nl/

We wensen u hele ﬁjne feestdagen en een gezond en gelukkig
2021 toe.
Hopelijk treﬀen we elkaar bij één van mijn exposities.
Hartelijke groet,
Adriana en Sjaak
Bezig voor expositie april 2021

