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53ste jaargang

Van de bestuurstafel
Coronamaatregelen
Dit is het laatste maandbericht voor de vakantieperiode en de afsluiting van een half jaar waarbij
een groot deel van de lessen op afstand gegeven moesten worden. Gelukkig zijn fysieke lessen
alweer enkele weken mogelijk en hebben de meeste leden de weg naar de KWA weer gevonden.
Velen zijn gedeeltelijk of volledig gevaccineerd en daarmee is het risico op besmetting aanzienlijk
afgenomen. We moeten wel alert blijven, de basisregels blijven van kracht:
•
Was je handen bij aankomst en vertrek – in de lokalen hangt een dispenser met
desinfectiemiddel en er staat bij iedere wastafelzeep
•
Houd 1,5 m. afstand, ook in de pauzes – de indeling van de lokalen blijft gehandhaafd
•
Blijf thuis met (milde) klachten en laat je testen.
•
Tot 26 juni gebruiken we nog een mondmasker bij verplaatsen in het gebouw en bij
overleg met je docent.
•
Vanaf die datum geldt die verplichting nog steeds in situaties waarin geen anderhalve
meter afstand kan worden gehouden.

Algemene ledenvergadering, schrijf je in!
De jaarlijkse ALV is op vrijdag 2 juli en start om 19.30 u in het KWA-gebouw. Tijdens de ALV
zal het bestuur verslag uitbrengen over 2020 en goedkeuring vragen op diverse onderdelen. Een
bijzonder onderwerp op de agenda is natuurlijk de Corona-crisis.
Alle stukken voor deze vergadering heb je via de mail van de secretaris op vrijdag 18 juni
ontvangen. Lees de stukken goed en meld je alsnog aan voor de vergadering. Als bestuur hechten
we veel waarde aan jullie reacties, adviezen en commentaren, laat je stem horen en denk mee
over het wel en wee van de vereniging. De KWA zijn we immers samen.
Stuur een mailtje naar Jacques Jansen, de secretaris, en meld je aan secretariaat@kwa-vtk.nl.
Opruimen lokalen
Zoals ieder jaar vragen we iedereen om in de laatste week voor de vakantie alle persoonlijke
spullen en werkstukken mee naar huis te nemen. Wil je je (zware) steen laten liggen, of werk je er
tijdens het zomeratelier aan, plak er dan een briefje met je naam op. In de laatste week van de
vakantie wordt er schoongemaakt en loop je het risico dat alle onbekende werken en voorwerpen
verwijderd worden. Laten we er samen voor zorgen dat de KWA opgeruimd blijft waardoor het
prettig werken is.
Zomeratelier
Er zijn weer voldoende leden die zich in willen zetten om het
zomeratelier te organiseren. Vooraf aanmelden is, met uitzondering
van model en portret, niet meer verplicht. Wil je verzekerd zijn van
een plek, dan kun je je vooraf aanmelden. Het aantal werkplekken
in het tekenlokaal (13) en het boetseerlokaal (7) en glazuurruimte
(4) staat vast en blijft gehandhaafd. Het rooster van de
dagdeelverantwoordelijken heb je eerder per mail ontvangen en
kun je vinden op de website.

https://www.kwa-vtk.nl/images/Activiteiten/zomeratelier_2021_Dagdeelverantwoordelijken.pdf
Wil je je aanmelden voor model en portret, stuur dan voor 2 juli een mailtje naar Jan van Weeren
jan.vanweeren@hetnet.nl , hij organiseert het samen met Theo van Ouwerkerk.
Het zomeratelier loopt van 6 juli t/m 26 augustus.
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Schoonmaak en klussenlijst
In de laatste week van de vakantie, van 30 augustus t/m 3 september wordt er door de leden
schoongemaakt. Vooral die plekken die door Yolanda, onze werkster, niet wekelijks meegenomen
worden, nemen we dan flink onder handen. In de gang hangt een lijst met schoonmaaktaken en
andere klussen, zet je naam achter een van deze taken, vele handen maken licht werk. Het is ook
gezellig om samen met een aantal leden van je groep een van de lokalen eens flink onder handen
te nemen. Je start een week eerder en tijdens het werk klets je lekker bij. Zo heeft de
woensdagochtend groep van Anjeliek de werkschuur al twee jaar op rij schoongemaakt. Dit jaar
een idee voor een andere groep?
Heb je je nog niet aangemeld, maar wil je toch meewerken aan een schone werkplek, meld je dan
aan bij Gerda Hendriks gerda.m.hendriks@gmail.com.
Afvoerfilters reinigen
Een klusje waar iedereen plezier van zal hebben is het reinigen van de afvoerfilters bij de
spoelbakken. De onaangename lucht die regelmatig hangt in de gang en de lokalen, wordt door
deze filters veroorzaakt. Daarom zoeken we twee mensen die samen onder begeleiding van Guido
Popeyus, de afvoerfilters schoon willen maken. Zet je naam op de lijst in de gang, of stuur Guido
een mailtje guido@falkepopeyus.nl.
Om te voorkomen dat allerlei bezinksels van, klei, verf, gruis, inkt e.d. direct op het riool geloosd
worden, staan er op 3 plekken in het KWA-gebouw zgn bezinkingsfilters. Het is tijd dat die
schoongemaakt worden. Dat betekent dat ze losgekoppeld moeten worden van de afvoer, naar
buiten gereden en geleegd, waarbij het bezinksel opgevangen wordt in doeken. De vaste
bestanddelen worden later weggebracht naar de vuilstort. Verwachte tijdsinvestering 1,5 á 2 uur….
zwaarte van dit werk: gemiddeld
Een AED kan levens redden
Onlangs heeft het bestuur besloten om een reanimatie-apparaat, een zgn AED aan te schaffen.
Hoewel we zuinig zijn in deze lastige tijden is er toch prioriteit gegeven aan het installeren van dit
apparaat. Het is in principe door iedereen te gebruiken in geval van
nood, want je wordt met behulp van gesproken tekst begeleid in het
reanimeren van iemand die getroffen is door een vermoedelijk infarct
of een hartstilstand. Bovendien geeft de AED ook aan wanneer je
welke handelingen moet verrichten en laat hij je horen of je het ‘goed’
doet, en wat je eventueel beter anders kunt doen. En dat alles in
prima verstaanbare Nederlandse taal.
Nu deze AED geïnstalleerd is kunnen we dus met een nog geruster
hart naar de KWA komen.
Dank Ferry van der Boom voor het mooie kastje.

Vrijwilligersbijeenkomst op 4 september om 14:00 uur bij de KWA
Let op, de datum voor de vrijwilligersbijeenkomst is gewijzigd, het wordt een week later, op 4
september. Zoals het er nu naar uitziet kan de bijeenkomst gewoon doorgaan, maar aanmelding
vooraf is noodzakelijk. Noteer de datum dus alvast in je agenda; een uitnodiging met nadere
bijzonderheden en het verzoek om je aan te melden volgt begin augustus. Alle leden die als
vrijwilliger een rol voor de KWA vervullen zijn welkom. Je kunt zelf beoordelen of je aan dit
toelatingscriterium voldoet.
Tot slot wensen we iedereen een hele fijne zomer met veel creativiteit en inspiratie en hopen we
iedereen op 6 september weer te verwelkomen.
Het bestuur
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Exposities
Tentoonstelling tips juli – live!
…kijk op de site van het museum, tickets bestellen is nodig ...

⚫

Coda Paper Art 2021, Coda Museum Apeldoorn, t/m januari 2022
…verschillende perspectieven en dimensies in papierkunst, grenzen worden verlegd en
nieuwe technieken en digitalisering worden door de makers ingezet worden om hun werk te
realiseren. Een hernieuwde waardering voor de natuur als inspiratiebron, en een aantal
kunstenaars reageert op de grote hoeveelheid beelden die dagelijks op ons afkomt …

⚫

Ellsworth Kelly, beelden – Rijksmuseum tuinen, Amsterdam t/m 24 oktober
… een van de belangrijkste kunstenaars van de 2e helft van de 20e eeuw. Kelly vond
inspiratie in ‘dingen die hij zag’, waarnemingen die hij terug bracht tot de essentie en
transformeerde in eenvoudige, scherpe vlakken en vormen, met intense contrast rijke
kleuren …

⚫

Simar Polke - Das kann doch kein Motiv sein. De Pont, Tilburg t/m 5 september
… aanstekelijk, speels en ongelooflijk veelzijdig: meer dan 200 edities geeft de
tentoonstelling geeft een beeld van de tovenaarsleerling Polke’s werk over een periode van
veertig jaar en bestaat uit objecten, foto's, fotokopieën, drukken, collages en
kunstenaarsboeken …

⚫

Berlinde de Bruykere – Engelenkeel, Bonnefantenmuseum, Maastricht t/m 3 oktober
… rauwe, indringende sculpturen, installaties en tekeningen vinden hun kracht in
kwetsbaarheid en tederheid in het meedogenloze. De monumentale werken in de
tentoonstelling zijn geïnspireerd op het idee van een engel, zoals deze in mythes en
verhalen, literatuur en de kunstgeschiedenis terugkomt …

⚫

Henk Helmantel – Meesterschilder, Drents museum, Assen, t/m 5 september
… liefhebbers kunnen hun hart ophalen: in de tentoonstelling zijn ruim 80 schilderijen te
zien. Een bijzonder onderdeel van de tentoonstelling zijn de voorwerpen die op de
stillevens zijn afgebeeld en uit de persoonlijke verzameling van de kunstenaar komen …

Sigmar Polke Ohne Titel
(Mönchengladbach), 1992

Ellsworth Kelly, Blue
Red Rocker, 1963
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Berlinde de Bruykere –
Engel, 2021

Docenten: mededelingen, exposities en workshops
Marijke Postma
Na een turbulent jaar heeft iedere groep het seizoen afgesloten met een gezamenlijke tuinsessie.
De meeste cursisten hebben elkaar in de laatste periode van het seizoen gelukkig weer live
ontmoet en bij kunnen praten. Dankzij de Zoomlessen bleef er een continuïteit in de lessen en de
contacten onderling. We zien uit naar september en gaan er van uit dat we dan weer als vanouds
kunnen tekenen en schilderen naar model. Voor belangstellenden wordt ook deze zomer weer het
zomer(model) atelier georganiseerd.
Iedereen een fijne zomer gewenst en tot in september!

Maandagavondgroep

Groeps-Zoom-portret, Frans Brüning (dinsdaggroep portret)

DE ‘ZOOM-LESSEN’ ALS ALTERNATIEF
Ernst Gongrijp (deelnemer Zoomlessen - donderdagochtend model)
Twee keer trof de ‘lockdown’ ons , ook als KWA. Beide keren geen fysieke bijeenkomsten met
docenten en medecursisten. In mijn groep dus ook niet naar levend model tekenen en schilderen.
Rampspoed alom. Gelukkig was er een, uit nood geboren, alternatief : de zoom-lessen. Voor ons
betekende dat meestal het eerste uur elkaar natekenen, waarbij de zeven deelnemers, om
beurten, vijf minuten voor de rest gingen poseren. Hierbij werden we ook aangemoedigd door
Marijke om verschillende technieken en materialen toe te passen. Na een korte pauze was er tijd
om elkaars werk van de ‘weekopdrachten’ te bespreken. Dit waren vaak verrassende thema’s die
Marijke met toelichting naar ons had doorgestuurd. ( zoals ; eigen jeugdportret, spiegel
toepassingen, paletmes in plaats van kwasten en de
diverse schilderstromingen ) De interessante resultaten
van de deelnemers waren in de appgroep al vooraf te
zien.
Ik ben heel blij dat we nu weer, sinds een paar weken,
naar de KWA kunnen. Elkaar zien en spreken en werken
naar echt model. Daar gaat niks boven. De gedwongen
uitwijk naar de ‘zoom’ gaf wel nieuwe facetten die,
normaal gesproken, minder aandacht krijgen. Toch winst
in tijden van veel verlies .

Margreet Heinen, Zomerworkshop
Margreet Heinen en Ingrid Aerts geven deze zomer weer 2 3-daagse
workshops. Zie voor informatie de flyer achterin dit maandbericht.
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Brechtje Verberne
Zo net voor de zomer gaan we terugblikken op ons (oudere) werk. Welke prenten zijn belangrijk
geweest voor de ontwikkeling van ons werk, en waarom? Is er een lijn te ontdekken in het werk,
en zo ja welke? Het terugkijken naar ouder werk kan helpen om richting te geven aan iets nieuws.
Het leert je los te laten of juist verder te gaan op dat wat je eerder hebt ontdekt en gemaakt.
Workshops Brechtje Verberne
Brechtje geeft op vrijdag 30 juli de workshop Cyanotypie. (Let op, de datum is
veranderd!) Deze workshop vindt plaats op de KWA. Voor meer informatie zie de
flyer aan het einde van dit maandbericht.
(de workshop Natuurprint komt helaas te vervallen).

Diversen
De IJsselbiënnale gaat van start!
Vrijdag 18 juni is het dan eindelijk zover, na drie jaar aan
voorbereidingen gaat de IJsselbiënnale 2021 van start! De hele zomer
is er in onze prachtige IJsselvallei van alles te beleven..
Zie voor meer informatie de flyer aan het eind van dit maandbericht.

Aankondiging cursus steendrukken in Diepenheim 23 – 27 augustus 2021,
Summerschool
De Summerschool steendrukken in Diepenheim is een
cursus techniek: niet om de kunst maar om het kunstje.
Wat zou lithografie kunnen betekenen voor je werk? Deze
workshop wordt gegeven door meesterdrukker Aad Hekker.
Deelname mogelijk van twee tot vijf dagen.
Lithografie, steendruk, is een vorm van vlakdruk: water en vet stoten elkaar af. Op een geschikte
kalksteen wordt met inkt of krijt (vet) een tekening gemaakt. Die wordt met Arabische gom en
zuur gefixeerd. De gom maakt het deel van de steen waar niet op getekend is ontvankelijker voor
water. Alleen delen van de steen waar niet getekend is, worden aangetast door het zuur. Zo blijft
dan de tekening over die wordt ingeïnkt en afgedrukt.
De cursus is voor beginners en gevorderden. Voor prijzen zie de website
https://www.basementpress.nl/lithografie/ Bij de werkplaats zijn studio’s met mogelijkheid tot
overnachting (niet in cursusgeld inbegrepen). Je kunt je aanmelden via de website, via Aad
Hekker, litho@basementpress.nl, of via Paul van Zwieten paulvanzwieten@basementpress.nl. Zij
kunnen je ook meer informatie over de cursus geven.
De tuingroep
Na het koele en natte voorjaar is de tuin ineens héél groen geworden,
een ware explosie. Eenieder die weer op de KWA is geweest, heeft het
kunnen zien. Dus volop werk voor ons. We mogen weer met meer
mensen tegelijk aan de gang, en dat is fijn, en ook wel nodig.
In de zomermaanden gaan wij gewoon door, op de tweede en de
vierde zaterdagochtend.
We brengen het tuinafval altijd naar het nabijgelegen bosje/wildernis.
Nietsvermoedend brachten we de kruiwagen weg. Wat bleek: er was
geen pad meer te bekennen, overal stonden brandnetels, ruim een
meter hoog! Een zeis was zeer welkom geweest.
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Uit de pen van
Louise Robert
Kunst is erg belangrijk in mijn leven.
Toen ik uit het arbeidsproces kon stappen wilde ik creatief bezig zijn. Iets dat ik in mijn jeugd en in
mijn jonge jaren veel heb gedaan.
Hier in Arnhem waar ik woon, zocht ik een club/vereniging waar ik dit kon doen. Van een goede
vriendin kreeg ik de tip om bij KWA te gaan kijken. Bij de opendagen van KWA zag ik mensen
bezig zijn met steen, dat had ik nog nooit gedaan.
Ik heb mij opgegeven voor een proefmaand en zo ben ik begonnen.
De Vis
Mijn eerste werk was een Vis van speksteen. Het resultaat van werken met
steen beviel mij zo goed dat ik dacht, dit ga ik doen. Zo ben ik bij Anjeliek
Blaauw begonnen.
Anjeliek, onze docent, laat haar pupillen hun creativiteit zelf ontdekken maar
weet heel goed te sturen. Deze manier van werken past prima bij mij.
Intussen ben ik al 11 jaar bij KWA, en het bevalt mij nog steeds.
De Beweging
Een groene speksteen. Dit is één van mijn favorieten. Dit werk is vrij simpel,
maar het zegt mij zoveel. De kleur doet mijn denken aan mijn geboorteland
Indonesië, het gebladerte dat beweegt in de wind, de koelte in de schaduw.

Dua adat (2 culturen)
Hierin heb ik mijn opvoeding willen weergeven, de
oosterse en westerse cultuur.
Dit werk is van glas. Een uitdaging die mij
aangeboden werd door Anjeliek om met glas te
werken bij Frans Gerritsen in Drempt.
Eerst met klei een model maken, daaroverheen
giet je gips, als de gips hard is kan je de klei eruit
halen en zo heb je een mal voor de glasscherven,
die dan in een oven worden gesmolten.
Vrouwtje in het groen
Het werken met glas en het maken van mallen is zoveel werk maar het is oh
zo leuk als je de uitkomst ziet.
Zo heb ik ook een mal gemaakt van Billen. Deze mal heb ik 3 keer gebruikt.
Eén voor kunsthars, één voor zwartcement en één voor klei.
Nu ben ik weer bezig met het maken van een mal, voor kunsthars. Bijna
gelijk als voor glas, met één verschil dat je eerst een siliconen laag over de
klei smeert, dan pas het gips erover. Hier giet je dan kunsthars in en laat het,
zonder oven, drogen.

Kunst is erg belangrijk in mijn leven. Ik hou van kunst en kijk er graag naar.
Gustav Klimt, Jean Michel Basquiat, Louise Bourgeois zijn een paar kunstenaars die ik erg goed
vind. Ook de verhalen achter deze kunstenaars vind ik heel bijzonder
Nog steeds geniet ik van woensdagmiddag bij KWA, bezig te zijn met mijn handen en ideeën uit te
laten komen en gedachten te wisselen met mensen die hetzelfde doen.
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Belangrijke data:
Kopij Maandbericht Deadline
Zomervakantie
Zomeratelier
Schoonmaakweek

15 augustus naar maandbericht@kwa-vtk.nl
3 juli t/m 5 september
6 juli t/m 26 augustus
30 augustus t/m 3 september

Website: www.kwa-vtk.nl
Kopij voor website webmaster@kwa-vtk.nl
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Uitnodiging IJsselbiënnale 2021
Bekijk deze nieuwsbrief in je web browser

De IJsselbiënnale gaat
van start!
Vrijdag 18 juni is het dan eindelijk zover, na
drie jaar aan voorbereidingen gaat de
IJsselbiënnale 2021 van start! De hele zomer
is er in onze prachtige IJsselvallei van alles te
beleven..

9

Ode aan het landschap
De IJsselbiënnale brengt een ode aan het landschap én peilt het klimaat in de IJsselvallei.
Onder de titel TIJ, TIJD en TIJDELIJKHEID verleggen de kunstenaars in de internationale
buitententoonstelling grenzen, onderzoeken en stellen vragen, verbeelden mogelijke gevolgen
van klimaatverandering en bieden nieuwe perspectieven. Monumentaal, poëtisch, activistisch,
verstillend, verontrustend en ontroerend.
Ruim 150 cultuurmakers uit de regio zorgen de hele zomer voor een rijk gevarieerd programma
dat vooral naar meer smaakt. En een breed scala aan bedrijven, overheden, organisaties en
initiatieven biedt inspiratie op het gebied van klimaatadaptatie.
Dus stap in het landschap, dompel je onder en beleef de IJsselbiënnale met al je zintuigen!

Save the date:
18 september feestelijke afsluiting
Natuurlijk hadden we gehoopt dat we samen met iedereen aan de IJssel op een
fantastische opening konden toosten. Helaas gaat dat door de geldende maatregelen
niet lukken. Maar... we laten een feestelijk samenzijn niet zomaar voorbijgaan! Daarom
vieren over 100 dagen de afsluiting samen met jou en al onze partners, kunstenaars,
vrijwilligers en alle andere belangstellenden.

10

