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Van de bestuurstafel
Kom naar de ALV op vrijdag 20 maart, 19:30 uur, KWA
Het KWA bestuur nodigt je van harte uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op vrijdag
20 maart 2020 om 19.30 uur in het KWA gebouw. Een overzicht van de agenda vind je elders in dit
Maandbericht. De agenda en stukken zullen je tijdig via de mail worden toegezonden en liggen
vanaf 9 maart ook ter inzage in de rode salon. Een bijzonder onderwerp op de agenda is de
herziening van de uit 2007 daterende statuten. Verder zullen we de behandeling van het Algemeen
Jaarverslag 2019 ook gebruiken om samen met de leden nog even terug te blikken op de viering
van het 50-jarig jubileum. Na afronding van het formele vergadergedeelte zal Marijke Postma een
korte presentatie verzorgen over de beelden en symbolen die een rol spelen in de menselijke
belevingswereld en hoe kunstenaars die (bewust of onbewust) gebruiken bij het uitoefenen van
hun vak. Marijke zal dit doen vanuit haar kennis en ervaringen als kunstenaar/KWA docent én
vanuit haar psychologische kennis en haar praktijk als Jungiaans Analytisch therapeut. We
verwachten dat veel KWA-leden in dit onderwerp geïnteresseerd zullen zijn en hopen op een grote
opkomst.
Uitbreiding activiteiten: vanaf 1 april start nieuwe keramiekgroep op vrijdagmiddag
Het ledental ontwikkelt zich voorspoedig en als bestuur houden we voortdurend in de gaten of ons
aanbod nog in evenwicht is met de groeiende belangstelling voor bepaalde onderdelen. Op basis
van de ervaringen eind 2019/begin 2020 met de keramiekgroep van Marga Knaven op
vrijdagochtend, hebben we geconcludeerd dat er voldoende perspectief aanwezig lijkt voor een
nieuwe groep op vrijdagmiddag. Deze zal starten per 1 april en eind 2020 zal worden beoordeeld of
dit experiment kan worden gecontinueerd. Net zoals het geval is bij de nieuwe groepen van Conny
Koster en Marijke Postma die na de zomervakantie van 2019 zijn gestart.
Expositie/kunstmarkt 2020
Toen de expositiecommissie (Rieke Vermeer en Else Leuyerink) in 2018 aangaf haar taken te willen
overdragen aan een nieuwe commissie, is het ons in 2019 niet gelukt om mensen te vinden die dit
structureel wilden invullen. Wel is het gelukt om in 2019 op projectmatige basis een grote en zeer
geslaagde jubileumexpositie te organiseren en daarnaast diverse kleinere exposities. Voor 2020
hebben al enkele groepen de intentie geuit om een kleinschalige expositie te organiseren, maar er
is nog geen zicht op een nieuwe expositiecommissie. Als bestuur hebben we besloten in 2020
alleen een grote expositie/kunstmarkt te organiseren als voldoende leden bereid zijn zo’n project te
trekken.
Open week
De Open Week in januari is bezocht door minimaal 17 personen. Drie bezoekers waren zo
enthousiast dat ze gelijk lid geworden zijn. Vijf bezoekers hebben zich aangemeld voor een
proeflidmaatschap. Een mooi resultaat van deze Open week en de inzet van de docenten.
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Agenda ALV 2020
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.

Opening en mededelingen
Ingekomen stukken
Notulen ALV 15 maart 2019
Algemeen jaarverslag 2019 met o.a. een terugblik op het 50-jarig jubileum
Financiële verslaglegging 2019
a. Financieel verslag 2019 en toelichting
b. Verslag kascommissie. Alvorens de kascie kan rapporteren dienen de leden eerst nog
formeel door de ALV te worden benoemd. Tijdens de ALV 2019 is Jan van Weeren benoemd
als trekker van de kascie, maar voor een 2e lid en een reserve-lid waren er nog geen
kandidaten. Inmiddels zijn Frits van der Togt en Heleen de Jong bereid gevonden om deze
rollen in te vullen.
c. Dechargering bestuur
Begroting 2020
Contributie 2021
Herziening statuten. Op basis van de bespreking in de ALV2019 is een statutenwijziging
voorbereid in overleg met de notaris. Deze is nu gereed voor goedkeuring door de ALV. De
belangrijkste wijzigingen t.o.v. de statuten uit 2007 zijn:

Naam: “Werkplaats voor Kunstzinnige ontwikkeling Arnhem” veranderen in “KWA –
Vereniging van vrijetijdskunstenaars”

Aantal bestuursleden: De huidige statuten bepalen dat het bestuur bestaat uit ten
minste vijf personen. Te veranderen in ten minste 3 en ten hoogste 5 personen.

Afschaffing maximum leeftijd voor bestuursleden: het huidige leeftijdscriterium van 75
jaar past niet meer bij de algemene maatschappelijke ontwikkeling waarin mensen
steeds ouder worden en langer vitaal blijven. Ook beperkt het (bij de leeftijdsopbouw
van de KWA) het aantal potentiële kandidaten voor een bestuursfunctie.

Donateurs. De huidige statuten besteden hier onevenredig veel aandacht aan en we
willen dit vereenvoudigen en beter laten aansluiten bij de recente ontwikkelingen rond
de “Vrienden van de KWA”.
Benoemingen:
a. Bestuur
b. Leden kascommissie 2020
Rondvraag

Korte pauze met drankje om 21:00 uur
11. Thematische presentatie door Marijke Postma: Waar beelden meer zeggen dan woorden.
Beeldtaal; een taal van symbolen
12. Sluiting vergadering

2

3

Diversen
Excursie: Op zaterdag 18 april is er een excursie naar De Nollen en Museum Belvedère.
's Ochtends bezoeken we De Nollen in Den Helder en via de Afsluitdijk gaan we ’s middags naar
Museum Belvedère in Heerenveen-Oranjewoud.
De Nollen
In De Nollen, Den Helder is door beeldend
kunstenaar R.W. van de Wint (1942-2006)
een ‘landschap van de verbeelding’
gecreëerd.
Wat begon als een artistiek experiment in dit
oude, verwaarloosde binnenduingebiedje,
groeide gedurende vijfentwintig jaar uit tot
een ‘totaalkunstwerk’.
Gidsen leiden ons langs en door de
binnenruimten van de kunstwerken.

Museum Belvedère

Collectie Hans en Cora de Vries
De tentoonstelling omvat hoogtepunten uit
de kunstcollectie van Hans en Cora de Vries.
Er worden onder meer werken geëxposeerd
van Willem de Kooning, Gerrit Benner, Piet
Ouborg, Armando, Eugène Brands, Constant,
Karel Appel, Jan Schoonhoven, JCJ
Vanderheyden, Bram Bogart en Henk
Peeters.
Contre l'Oubli
Tweeluik waarin aandacht wordt geschonken aan het werk van Edith Auerbach en Frank Lisser in
relatie tot de Tweede Wereldoorlog. De expositie Contre l'Oubli ('tegen het vergeten') vindt plaats
in het kader van de herdenking van 75 jaar vrijheid.
Programma
We vertrekken om 8.30 uur per touringcar vanaf KWA naar Den Helder. Bij aankomst is er
gelegenheid om koffie/thee te drinken waarna om 11.00 uur de rondleiding start. De bus rijdt om
13.00 uur naar Heerenveen-Oranjewoud. Daar zijn we rond 14.00 uur. Om 16.00 vertrekken we
naar Arnhem, aankomst rond 17.30 uur. Bij de Nollen is een eenvoudige lunch verkrijgbaar (op
eigen kosten).
Kosten
De kosten van de excursie zijn € 25, -. Dit bedrag moet zijn overgemaakt voor 1 april op
rekeningnummer NL20 INGB 0001 8834 00 van de KWA o.v.v. ‘excursie’. De toegang voor De
Nollen is bij de prijs inbegrepen. De toegang van Museum Belvedère is gratis met de MJK.
Voor KWA-leden is het mogelijk om een introducé mee te nemen.
Aanmelden
De deelnemerslijst hangt vanaf 1 maart op het prikbord in de gang van KWA.

4

Na het succes van de workshop cq. studiedag: GEZICHT boetseren is er op 14 maart nog een
gelegenheid om deel te nemen. Zeker ook voor de portret tekenaars een hele goede aanvulling.
Kijk in de gang voor meer informatie.
Tuingroep
Na een welverdiende winterpauze starten we in maart weer met onze
activiteiten. Op de zaterdagochtenden 14 en 28 maart beginnen we rond
9.30 u te werken, na natuurlijk eerst koffie of thee. We sluiten rond 12 u
weer de deur. Op het prikbord in de gang komt weer de actuele informatie
te hangen. Houd die in de gaten, want er zijn wel eens wijzigingen in ons
schema. Doorgaans zullen wij op de 2e en de 4e zaterdag aan de slag
gaan. Een ieder is welkom om een keer mee te doen. Wil je meer informatie: neem contact op met
Frank Spreekmeester, 623367478, frankspreekmeester@gmail.com

Exposities
Tentoonstellingstips van de excursiecommissie



Tell me your story – Kunsthal Kade, Amersfoort t/m 7 mei.
…voor het eerst in Europa: 100 jaar Afrikaans-Amerikaanse kunst gebaseerd op Storytelling.
Kernfiguren van de Afrikaans-Amerikaanse kunst tonen de visueel overweldigende rijkdom van
de zwarte cultuur. Met werk o.a. van Kehinde Wiley en Kara Walker...



Koele Wateren- Schatten uit het Rijks, Stedelijk Museum en Museum Henriette Polak, Zutphen,
t/m 21 juni.
…veertig schilderijen uit de collectie van het Rijksmuseum. Vier eeuwen kunst met water in de
hoofdrol als vriend én vijand. Daarnaast wordt in de tentoonstelling een link gelegd met de
toekomst …



In the picture – van Gogh Museum, Amsterdam t/m 24 mei
… 75 portretten van en door kunstenaars over identiteit en imago. Een portret vertelt meer dan
je in eerste instantie denkt. Gaat het om een goede gelijkenis, het uitdrukken van het innerlijk
of het creëren van een imago? Wat laten we van onszelf zien? Wat niet? Dat is van alle
tijden …



Picasso & Matisse – Beauty is a line. Rijksmuseum Twenthe t/m 24 mei.
…40 werken op papier van beide meesters, naast het werk van tijdgenoten waarin de lijn
telkens een wezenlijk element vormt …



Martin Jarrie – Manger avec les yeux, Museum Belvédère, Heerenveen-Oranjewoud, t/m 5 april
…de eerste museale presentatie van het rijke oeuvre van deze franse kunstenaar in Nederland.
Hij onderzoekt met vrolijke verbeelding de catalogus van gevonden voorwerpen,
onwaarschijnlijke personages en andere wonderen van de aarde…

Kehinde Wiley, Prince Charles Louis,
Elector Palatine and his brother
Prince Rupert of the Palatine, 2012.
Oil on canvas 152 x 183 cm

Francis Bacon,
Hommage to van Gogh,
Oil on Canvas 86 x 86 cm
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Jacob Maris, Schelpenvissen, 1885
Olie op doek, 114x130 cm

OMSTAND, presentatieruimte voor actuele kunst, presenteert
HOOGLICHT, o.l.v. gastcurator Marena Seeling
Opening: Zaterdag 7 maart, aanvang 16.00 uur
Adres: Van Oldenbarneveldstraat 92 A, Arnhem
Meer informatie hierover vind je aan het eind van dit maandbericht.

Docenten mededelingen
Maandagochtend Tekenen en schilderen
Annemarie Noorderwerf
Oude meesters in deze tijd, jouw hedendaagse versie.
Vind plaatmateriaal: schilderijen, tekeningen van
schilders uit voorgaande eeuwen. Laat je inspireren en
maak een tekening of schilderij, een nieuw tijdsbeeld.

Persische Buchmalerie Kalila und Dimna

Maandagochtend Beeldhouwen en boetseren C o n n y K o s t e r
Deze maand ligt de aandacht bij kunstwerken die uit een hoeveelheid van dezelfde materialen
bestaan. Ik laat beeldmateriaal zien. We bedenken samen een kei goed plan voor de oranje
drijvers.
Maandagmiddag Tekenen en schilderen J o s v a n G e s s e l
Eigenzinnige stillevens
Een stilleven is een artistieke compositie van objecten. Het
stilleven heeft een tijdloos karakter. In de moderne kunst zie je
dat het idee van realistische, perfecte details is losgelaten en de
kunstenaar ook voor een andere schilderstijl kan kiezen. Er wordt
een extra dimensie van betekenis toegevoegd aan het moderne
stilleven, doordat de werkwijze van de kunstenaar ook betekenis
geeft aan het beeld.
In maart laten we ons niet door klassieke maar door eigenzinnige en ongebruikelijke stillevens
inspireren om zo tot misschien wel verrassende manieren van schilderen te komen.
Maandagavond Model en portret M a r i j k e P o s t m a
2 maart
9 maart
16 maart
23 maart
30 maart

portret (2 standen)
korte naaktstanden
naakt (1 stand)
gekleed (2 standen)
portret diverse standen (mee te nemen materialen: balpen en
klein formaat papier)

Dinsdagochtend Portret M a r i j k e P o s t m a
3 maart
2 standen
10 maart
1 stand ( vervolg op 17 maart)
17 maart
vervolg stand 10 maart
24 maart
1 stand
31 maart
1 stand (werken met zwart/wit)
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Dinsdagochtend Beeldhouwen en boetseren C o n n y K o s t e r
Deze maand ligt de aandacht bij kunstwerken die uit een hoeveelheid van dezelfde materialen
bestaan. Ik laat beeldmateriaal zien. We bedenken samen een kei goed plan voor de oranje
drijvers.
Dinsdagmiddag Beeldhouwen en boetseren A n j e l i e k B l a a u w
3 maart bespreken we in de pauze het thema: Kinderkunst. Maar wat houdt dat in? Gaat het over
kunst voor kinderen? Of misschien kunst gemaakt door kinderen? Er bestaat ook aardig wat kunst
waarin kinderen het onderwerp zijn. En er zijn ook kunstenaars geweest die zich door
kindertekeningen hebben laten inspireren, denk aan de Cobra beweging.
Dinsdag 17 maart hebben we een excursie naar Ede. We gaan naar een expositie waaraan Alma de
Vries mee doet(met haar grote uitgeholde albast). PEK (Platform Edese Kunstenaars) viert '75 jaar
vrijheid' met een expositie in de Stingerbol. De Stingerbol staat bij de parkeerplaats op het
kazerne-terrein bij station Ede-Wageningen. Dit is aan de Noordkant, achter Akoesticum (oud
kazernegebouw). Adres: Nieuwe Kazernelaan 2 D42 6711 JC EDE. We verzamelen daar om half 2.
Om 13.00 uur vertrekken we vanaf de KWA. Je kunt je tijdens de les inschrijven voor deze
excursie, de kosten zijn een dagdeel. Let op 17 maart hebben we geen les!

Dinsdagmiddag Tekenen en schilderen M a r g r e e t H e i n e n
We schenken deze maand extra aandacht aan repoussoir: een aspect van
dieptewerking waarbij een donkere voorgrond (bijvoorbeeld een silhouet) tegen een
lichte achtergrond sterk af steekt.
Neem een afbeelding van een landschap mee (mag ook een kopie zijn van een
zelfgemaakte foto) en een persoon, dier of voorwerp wat je er voor wilt zetten.

Dinsdagavond Tekenen en schilderen M a r g r e e t H e i n e n
We schenken deze maand extra aandacht aan repoussoir: een aspect van dieptewerking waarbij
een donkere voorgrond (bijvoorbeeld een silhouet) tegen een lichte achtergrond sterk af steekt.
Neem een afbeelding van een landschap mee (mag ook een kopie zijn van een zelfgemaakte foto)
en een persoon, dier of voorwerp wat je er voor wilt zetten.
Dinsdagavond Beeldhouwen en boetseren C o n n y K o s t e r
Deze maand ligt de aandacht bij kunstwerken die uit een hoeveelheid van dezelfde materialen
bestaan. Ik laat beeldmateriaal zien. We bedenken samen een kei goed plan voor de oranje
drijvers.
Woensdagochtend Beeldhouwen en boetseren A n j e l i e k B l a a u w
4 maart bespreken we in de pauze het thema: Kinderkunst. Maar wat houdt dat in? Gaat
het over kunst voor kinderen? Of misschien kunst gemaakt door kinderen? Er bestaat ook
aardig wat kunst waarin kinderen het onderwerp zijn. En er zijn ook kunstenaars geweest
die zich door kindertekeningen hebben laten inspireren, denk aan de Cobra beweging.
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Woensdagochtend Tekenen en schilderen J o s v a n G e s s e l
Eigenzinnige stillevens
Een stilleven is een artistieke compositie van objecten. Het stilleven
heeft een tijdloos karakter. In de moderne kunst zie je dat het idee
van realistische, perfecte details is losgelaten en de kunstenaar ook
voor een andere schilderstijl kan kiezen. Er wordt een extra dimensie
van betekenis toegevoegd aan het moderne stilleven, doordat de
werkwijze van de kunstenaar ook betekenis geeft aan het beeld.
In maart laten we ons niet door klassieke maar door eigenzinnige en
ongebruikelijke stillevens inspireren om zo tot misschien wel
verrassende manieren van tekenen en schilderen te komen.
Neem allerlei tekenmaterialen mee, waaronder: Viltstift, oost
Indische inkt, soft- en of oliepastel, houtskool, potlood, pen, penseel, schaar.

Woensdagmiddag Beeldhouwen en boetseren A n j e l i e k B l a a u w
4 maart bespreken we in de pauze het thema: Kinderkunst. Maar wat
houdt dat in? Gaat het over kunst voor kinderen? Of misschien kunst
gemaakt door kinderen? Er bestaat ook aardig wat kunst waarin
kinderen het onderwerp zijn. En er zijn ook kunstenaars geweest die
zich door kindertekeningen hebben laten inspireren, denk aan de
Cobra beweging.

Woensdagmiddag Schilderen A n n e m a r i e N o o r d e r w e r f
Oude meesters in deze tijd, jouw hedendaagse versie.
Vind plaatmateriaal: schilderijen, tekeningen van schilders uit
voorgaande eeuwen. Laat je inspireren en maak hiervan een nieuw
tijdsbeeld, een tekening of een schilderij, een nieuw tijdsbeeld.

Hans Holbein, Bildnis der Dorothea Kannengiesser

Woensdagavond Keramiek M a r g a K n a v e n
De laatste maanden begin ik mijn lessen met een glazuur/klei lesje. Niet zozeer om hele moeilijke
glazuurproeven en berekeningen te leren, maar meer om de leden inzicht te laten krijgen in het
mysterieuze keramische proces. Voor een ieder die graag een eigen glazuur wil maken, is daar ook
ruimte voor. Neem een schriftje mee waarin aantekeningen gemaakt kunnen worden van de
glazuurproeven waarmee we beginnen.
Vanaf 1 april 2020 geef ik ook op de vrijdagmiddag les.

Donderdagochtend Model en portret M a r i j k e P o s t m a
5 maart
naakt (1 stand)
12 maart
gekleed (2 standen)
19 maart
portret diverse standen (mee te nemen materialen:
balpen en klein formaat papier)
26 maart
naakt korte standen
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Donderdagmiddag Grafiek M e r l i j n e M a r e l l
Grafiek is het middel bij uitstek om beeldend werk in een oplage te
produceren. De motivatie om meer exemplaren van één afbeelding te
drukken is divers. Van oudsher was het een manier om kunst en
informatie te reproduceren en te verspreiden, maar tegenwoordig zijn
daar efficiëntere methoden voor. Grafiek is nu vooral een discipline met
eigen uitdrukkingsmogelijkheden. Het gaat er niet om een schilderij te
imiteren of een afbeelding te kopiëren, we kiezen bewust om een
houtsnede, ets of monotype te maken, vanwege de specifieke
kwaliteiten die deze technieken hebben. Die kwaliteiten vormen als het
ware het karakter van een werk. Toch is het nog steeds interessant om ook de mogelijkheden van
het drukken van oplages te verkennen. Deze maand wil ik jullie daar meer over vertellen, laten
zien én laten ervaren.
Oplage drukken van
Onschuldiggeit, Merlijne Marell

Donderdagavond Beeldhouwen en boetseren A n j e l i e k B l a a u w
27 februari bespreekt Christel in de pauze het thema: Kinderkunst. Maar
wat houdt dat in? Gaat het over kunst voor kinderen? Of misschien kunst
gemaakt door kinderen? Er bestaat ook aardig wat kunst waarin kinderen
het onderwerp zijn. En er zijn ook kunstenaars geweest die zich door
kindertekeningen hebben laten inspireren, denk aan de Cobra beweging.
Over al deze onderdelen gaat Christel vertellen, maar vooral werk laten
zien.

Vrijdagochtend Tekenen en schilderen M a r g r e e t H e i n e n
Deze maand maak je een variant op een oud werk. Kies daarbij een of twee van de volgende
beeldaspecten die je gaat gebruiken als leidraad voor het maken van het nieuwe werk. Deze
beeldaspecten zijn: licht, kleur, ruimte, vorm, structuur en compositie. Welke is/zijn het meest
toepasselijk, wat kun je doen om het beeld te versterken?

Vrijdagochtend Keramiek M a r g a K n a v e n
De laatste maanden begin ik mijn lessen met een glazuur/klei lesje. Niet zozeer om hele moeilijke
glazuurproeven en berekeningen te leren, maar meer om de leden inzicht te laten krijgen in het
mysterieuze keramische proces. Voor een ieder die graag een eigen glazuur wil maken, is daar ook
ruimte voor. Neem een schriftje mee waarin aantekeningen gemaakt kunnen worden van de
glazuurproeven waarmee we beginnen.
Vanaf 1 april 2020 geef ik ook op de vrijdagmiddag les.

Vrijdagmiddag Model en portret M a r g r e e t H e i n e n
In dit dagdeel is nog voldoende ruimte voor nieuwkomers. Als je een keertje
mee wilt doen om te proberen of modeltekenen of - schilderen iets voor je is
dan ben je van harte welkom!
6 maart korte standen
13 maart portret 1 stand
20 maart naaktmodel 2 standen
27 maart gekleed model 1 stand
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Uit de pen van
Ida Bontius

Hoe ga ik dit aanpakken? Aan de slag gaan, uitproberen blijkt vaak het antwoord.
Vroeger nam ik op vakantie vaak een tekenboekje mee. Soms kwam het ervan om een schets te
maken van een Frans landschap of een sawa op Bali. Maar in mijn dagelijks leven lukte het me niet
om daar tijd voor vrij te maken; te veel andere dingen gingen voor.
Een jaar nadat ik met pensioen ging overleed mijn man nadat hij ruim driejaar tegen kanker had
gevochten. Opeens zag mijn leven er heel anders uit. Het was misschien wat snel maar ik zette
een half jaar later de stap om met mijn oude verlangen om ‘te leren tekenen’ aan de slag te gaan.
Van buurtgenoten had ik positieve dingen gehoord over de KWA. In september 2015 stapte ik op
een woensdagochtend binnen in het lokaal bij Jos van Gessel. We tekenden die ochtend
zonnebloemen. Jos nodigde me uit een schildersezel te gebruiken, zoals de meesten deden, maar
dat was me een brug te ver; eerst maar eens de kat uit de boom kijken.
Al snel ontdekte ik dat er zeer ervaren en getalenteerde mensen in de groep zaten. Ik was een
echte beginneling maar dat mocht, de sfeer in de groep was goed. Het tekenen en schilderen in
deze lessen bleek gelukkig een serieuze bezigheid; beslist niet zomaar een tijdverdrijf.
De bijna maandelijkse colleges van Jos bij de start van een nieuw thema bieden veel
aanknopingspunten. Afbeeldingen van werk van de bekende en minder bekende kunstenaars en
van Jos zelf buitelen over elkaar als inspiratiebron bij de opdracht.
We zetten diverse technieken in waaronder het maken van collages met allerlei materialen. Ik
merkte dat het goed werkte om eerst een collage te maken en daarna van hetzelfde beeld een
schilderij. Dan kon ik makkelijker de reflex weerstaan om een afbeelding al te letterlijk te willen
namaken.
Niet zelden bekruipt me bij de uitdagende opdrachten het wanhopige gevoel: hoe ga ik dit
aanpakken? Aan de slag gaan, uitproberen blijkt vaak het antwoord. De ene keer lukt het, er
ontstaat iets waar ik blij mee ben. Een andere keer blijft het bij zoeken en verkennen.
De continuïteit, die de KWA biedt, bevalt me goed; geen korte cursussen maar een lidmaatschap
voor het hele jaar. In de lessen is er voor mijn gevoel geen vaste norm maar het mooie is dat toch
kwaliteit voorop staat. Het is met recht een open atelier onder inspirerend leiding van Jos waar je
je - ook als je al senior bent - van scratch af aan kunt ontwikkelen en intens en geconcentreerd
bezig kunt zijn met het maken van mooie dingen.

Noorderlicht collage

Noorderlicht - geschilderd
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Belangrijke data:
Tuinonderhoud
Kopij Maandbericht Deadline

zaterdag 14 en 28 maart van 9.30 u tot
ongeveer 12.00 u.
uiterlijk 20 maart naar maandbericht@kwa-vtk.nl

Website: www.kwa-vtk.nl
Kopij voor website webmaster@kwa-vtk.nl
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OMSTAND, presentatieruimte voor actuele kunst, presenteert
HOOGLICHT, o.l.v. gastcurator Marena Seeling
Opening: Zaterdag 7 maart, aanvang 16.00 uur
Adres: Van Oldenbarneveldstraat 92 A, Arnhem
De tentoonstelling is te zien van 7 maart t/m 19 april 2020
Openingstijden: iedere zaterdag en zondag van 12.00 – 17.00 uur.
Groepen kunnen eventueel een afspraak maken; stuur een mailtje naar: info@omstand.nl.
HOOGLICHT is een groepstentoonstelling met: Simon Oud [NL] – Franck Gribling [NL] – Richard
van der Aa [NZ/FR] – Kathleen Huys [BE] – Hans Everaert [BE] – Karlijn Janssen [NL] – Jochem
Rotteveel [NL] – Isolde Venrooy [NL] – Maaike Kramer [NL]
Hooglicht is een productie van Omstand, presentatieruimte voor actuele kunst, in samenwerking
met gastcurator en beeldend kunstenaar Marena Seeling. Thema's in het werk van Seeling en haar
manier van werken liggen aan de basis voor deze tentoonstelling. De vraag van Omstand om als
kunstenaar-curator een tentoonstelling te maken voegt daar een nieuwe dimensie aan toe.
Omstand organiseert met regelmaat tentoonstellingen waarbij een ervaren kunstenaar/curator
wordt gevraagd samen met Omstand een tentoonstelling samen te stellen, waarbij de thematiek
en/of de werkwijze van de curator aan de orde komt. Marena drukt de oorsprong van haar werk uit
als een herinnering aan haar jeugd. In het blog Hoog Licht vertelt ze over haar observaties en hoe
die een rol spelen in haar werk. Ze neemt de kijker mee naar de plekken die er voor haar toe
doen: Weurt haar geboortedorp vlak bij de rivier de Waal of de Nevengeul bij Lent met de nieuwe
bruggen en waterpartijen. Daarnaast doet ze verslag van haar werk in het atelier, de keuzes en het
verzamelen van materiaal voor het vervaardigen van aquarellen, wandpanelen en schilderijen.
Voor haar is het belangrijk processen in het kijken bloot te leggen, waarbij een af werk het
tussenstation is van een zoektocht die nooit wordt voltooid. Dit zoekende aspect van haar werk
zorgt voor herkenning in het werk dat ze ziet bij anderen en brengt haar gemakkelijk in contact
met collega kunstenaars. Seeling heeft voor deze tentoonstelling de lijst met kunstenaars
samengesteld en voor de tentoonstelling 'Hooglicht' 9 uiteenlopende kunstenaars uitgenodigd die
gezamenlijk een afspiegeling vormen van haar eigen kunstenaarschap.
Programma HOOGLICHT:
7 maart 2020: opening om 16:00 uur
26 maart: OMSTAND X DE.GROEN. Artist-talk bij BAR.DE.GROEN, Arnhem. Aanvang 20:00 uur.
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