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11 - 30 oktober 2014

“  In ieder mens leeft een diep gevoel voor symboliek. Een intuïtief besef, waarmee hij 
symbolen en hun betekenis kan herkennen. Symbolen uit oude tijden en van oude 
culturen, die in onze tijd nog niets aan kracht hebben ingeboet, maar waarvan we 
ons niet meer, of onvoldoende, bewust zijn. Ik probeer met mijn werk mensen weer in 
contact te laten treden met deze kennis, zodat zij zichzelf meer bewust worden ervan. ”

Museum Kasteel Wijchen, Gemeente Wijchen, KunstPostWIjchen en de 
Wijchense ondernemers slaan de handen ineen en presenteren u een unieke 
expositie in de open lucht. Van 11 tot 30 oktober kunt u genieten van de 
tentoonstelling ‘Beeldend Wijchen: Pieter Kortekaas.’ 

Activiteiten
In Museum Kasteel Wijchen is een leuke foto-
puzzeltocht bij deze expositie verkrijgbaar. Lever 
deze in en maak kans op een bronzen sculptuur 
ter waarde van € 350,-. Wie weet bent u dadelijk 
in het bezit van een échte Pieter Kortekaas. 

Op 18 oktober vindt de Gelderse Museumdag 
plaats en zal de buitenexpositie Beeldend Wijchen: 
Pieter Kortekaas extra uitgelicht worden. 

KunstPostWijchen organiseert op 24 oktober 
in de foyer van ‘t Mozaïek (Oosterweg 197) het 
Kunstcafé. Aanvang van de avond is 20.00 uur. 
Graag aanmelden op kunstpostwijchen@gmail.com

www.museumwijchen.nl 
www.kunstpostwijchen.webklik.nl
www.pieterkortekaas.com



Pieter Kortekaas
In de jaren zeventig begon het succes voor Pieter Kortekaas 
als kunstenaar. Hij stond aan de wieg van een nieuwe 
kunstrichting, die ‘functionele kunst’ heet. Kunst als een 
speelobject voor kinderen binnen woonwijken en winkel-
centra. Het idee sloeg aan, werd overgenomen en groeide 
uit tot een specifieke kunstrichting in Europa. In de jaren 
tachtig begon hij zich definitief toe te leggen op het werken 
met brons. Hij maakte tal van studiereizen naar alle 
uithoeken van de wereld - Egypte, India, China, Mexico, 
Rusland - en nam zelfs deel aan een botanische expeditie  
in de Himalaya. 

De in Beuningen geboren beeldend kunstenaar Pieter 
Kortekaas keert na ruim vijfendertig jaar terug naar de 
plaats waar het allemaal begon: het Land van Maas en Waal. 
Al winkelend in het centrum van Wijchen waant u zich 
voor even in een museum, weg van de dagelijkse beslom-
meringen. De prachtige schilderijen en sculpturen van de 
inmiddels internationaal geprezen Pieter Kortekaas geven 
de binnenstad gedurende drie weken een andere uitstraling. 

Buitenexpositie
De werken van Pieter Kortekaas zijn niet alleen mooi, 
maar vertellen een verhaal: spiritueel, maar concreet. 
Zijn beelden en schilderijen zijn toegankelijk voor jong en 
oud. Een moment van bezinning? Laat u leiden door de 
organische vormen van “De Stier” bij Villa Sterrebosch of 
neem een kijkje bij de beelden KunstPostWijchen en laat u 
volledig onderdompelen. Toch liever klimmen en klauteren? 
Dat kan op “De Kikker” van polyester voor Kasteel Wijchen. 
Kunst kijken én beleven met het hele gezin!

Nieuwsgierig geworden naar hoe de kunstwerken er in 
werkelijkheid uitzien? Wij bieden u een wandelroute 
aan langs alle geëxposeerde kunstwerken. Maak kennis 
met ‘een dwarsdoornede’ uit de kunstcollectie van Pieter 
Kortekaas. In deze folder vindt u een routebeschrijving 
met plattegrond en informatie over de kunstwerken. U 
kunt deze meenemen op uw wandeling en starten waar  
en wanneer u wilt. Stel uw eigen kunstwandelroute 
samen en laat Beeldend Wijchen tot leven komen!

Museum Kasteel Wijchen

Villa Sterrebosch

KunstPostWijchen

Gemeentekantoor

Markt

Kasteellaan
•	 Binnenplaats Kasteel
•	 Voortuin Kasteel
•	 Villa Sterrebosch
•	 De Hypotheker

Markt
•	 Millie Grazie
•	 Bruna
•	 Hoek Markt 

- Touwslagersbaan

Touwslagersbaan
•	 Sfeerderij  

De Gouden Engel
•	 Hunkemöller

•	 Sengers Schoenmode
•	 Durlinger
•	 Expert
•	 Light Collection

Burchtstraat
•	 SNS Bank
•	 Verploegen Schoenmode
(Volg onderdoorgang  naar 
KunstPostWijchen)

Herenstraat
•	 KunstPostWijchen
(Via parkeerterrein terug 
naar Burchtstraat) 

Burchtstraat
•	 Willemsen Mode
•	 John Shop 

Spoorstraat
•	 Hema

Markt
•	 Levêque Mode


