Hortence Brouwn alias Michelangela op Bonaire!
Hortence Brouwn wordt op Bonaire ‘Michelangela’ genoemd. Haar passie om
de ziel in haar stenen kinderen te ontdekken doet haar stralen. De
oorspronkelijk Surinaamse koningin van het brons was vroeger wiskunde
docent in Nederland. Zaterdag 28 november opende mr. Frans Veenhof met
veel humor haar expositie in het Plaza Resort. Vlak voor de opening werden de
eerste beelden al verkocht. Ondanks de illegale start merkte de onlangs op
Bonaire benoemde rechter quasi-vermanend op dat dit geen terechte gang van
zaken was maar zeer zeker recht deed aan de kwaliteit van haar werk.

Tekst en foto’s Christel Cosijn en Richelle van den Dungen Gronovius

[ Hortence Brouwn ]
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Turks begroet Hortence van harte. Het
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creatieproces is spannend en elke keer

balans, neigend naar een Goddelijke
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[ Enthousiaste bezoekers voor een van de beelden ]
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[ Hortence Brouwn en mr. Frans Veenhof ]

brokken weet Hortence sowieso beter
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Haar bronzen beelden maakt ze tot
een oplage van maximaal 5 stuks. Dat
vereist een ingewikkeld proces van
mallen maken en gieten.

[ Evert Piar complimenteert Guus Gerritse voor de
muzikale omlijsting ]

Mensen die geïnteresseerd zijn in de
beelden van Hortence kunnen ze nog
komen voelen tot 8 januari 2010. Voor
meer informatie 00599 - 97372193 of
surf naar www.brouwn.com.
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