
Expositie Monique Neyzen in beeldentuin Klein-Schreuder geopend 

 

L’ ALFÀS DEL PI. Afgelopen zondag 8 april verrichtte wethouder van Cultuur Mayte Garcia Madrid 

rond 11 uur in beeldentuin Klein-Schreuder de opening van ‘Beweging in brons’, een tentoonstelling 

van tekeningen en kleine beelden van Monique Neyzen. Er waren belangstellenden uit wel zeven 

verschillende Europese landen. Aanwezig waren onder anderen Martine Mertens, wethouder in 

Alfaz, Ina v.d. Laan, bestuurslid van de Stichting Klein-Schreuder en Vicente Escrig, eveneens 

bestuurslid van de stichting.  

Op de vraag wat Monique vond van de opening van haar eerste tentoonstelling in Spanje 

antwoordde de kunstenares: ‘Het is echt fantastisch om mijn werk op zo’n mooie plek als deze 

beeldentuin te kunnen exposeren. Een goede opkomst, leuke mensen, positieve reacties, heerlijk 

weer: dit smaakt naar meer. Maite García, de wethouder die de expositie opende, vroeg of ik ook 

een keer in het ‘casa de cultura’ van de gemeente wilde exposeren! Het is echt een internationale 

gemeenschap hier aan de Costa met al die nationaliteiten.’ Het is een verkoopexpositie, is er voor 

iedere beurs iets van jouw hand? ‘Ja, dans- en naaktmodel tekeningen zijn 50 euro, de ingelijste 70 

euro. De beelden beginnen bij 100 euro zoals een reliëf van zandsteen en ik heb een paar bronsjes 

van 120 euro staan en ook duurdere. Brons blijft een kostbaar materiaal. Ik kan ook dingen in 

opdracht maken.’ Kun je al zeggen wanneer je atelier open gaat in Finestrat? ‘Hoe meer ik nu 

verkoop, hoe eerder zou ik bijna zeggen. Zo lang ik nog geen eigen atelier heb, beeldhouw ik bij Jan 

Keijsers in Aiguës, ideaal, ik kan al zijn gereedschap gebruiken.’ Na afloop van de opening zei Joke 

Klein-Schreuder: ‘Het was een leuk feest, vrolijk en met mooie kunstwerken.’ 

De tentoonstelling in het fraaie park waar het voorjaar is begonnen is te zien t/m 20 mei. Meer 

informatie over openingstijden en de tuin etc. is te vinden op:  www.klein-schreuder.com/  of 

telefoon tel/fax 966 860 230. Mail: info@klein-schreuder.com 
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