Nieuwsbrief september 2018

Bij de openingen van het weekend van het portret in Loods 6, 1 en 2 september jl, hield Hedy
d’Ancona een mooie verhaal over het belang van de kunst. Ze stipte aan dat de meeste van de
kunstenaars werken zonder dat ze daar om gevraagd zijn. Die intrinsieke motivatie is kenmerkend
voor kunstenaars. Ik nam daar deel met een zelfportret.
Op 30 september is er een opening van een al lopende expositie van mij (met Diana Kelderman,
Anna Skubisz en Patrick Simons) in Galerie Polhus in Nijkerk. Zie bijgevoegde pdf.
Van 22 september t/m 7 oktober 2018 is er een expositie in de Lutherse Kerk in de Langestraat in
Amersfoort. Kunstenaarsgroep 16 C, bestaand uit Willemien Bierman, Wilma Brouwer, Suzanne
Compaan, Wendela van Lynden, Carolien Magnus, Joost Nijhof, Gerrie Ploeg en
ondergetekende, hebben zich gebogen over het mythische verhaal van Jonas. Jonas krijgt de
opdracht Ninive te gaan bekeren, een volk dat hem totaal niet interesseert. Zijn schipbreuk en
bezinning in de buik van de walvis raken aan de vraag hoe wij ons verhouden tot een diverse en
multiculturele samenleving. Kunnen we een rustpunt vinden en ons van waaruit we ons kunnen
verhouden tot de samenleving?
Op zaterdag 22 september om 12.00 is de opening (waar ik zelf helaas niet bij kan zijn..). Op za
29 september is er om 16.00 een performance “Jonas en het water”. Op diverse momenten is de
kerk open voor bezoek.
Het weekend Vreemde Gasten, waarbij inwoners van de binnenstad van Amersfoort kunstenaars
te gast krijgen, is dit jaar van vrijdagavond 5 oktober t/m zondag 7 oktober. Ik ben dat weekend
te gast bij Lettie Ambagtsheer aan de Valkestraat 5 in Amersfoort.
Ook dit jaar doe ik mee met de AAF (Affordable Art Fair) in de stand van Galerie de Ploegh.
Openingstijden van de beurs: donderdag 1 november 11.00-18.00, vrijdag 2 november
11.00-22.00, zaterdag 3 november van 11.00-19.00 en zondag 4 november van 11.00-18.00.
Gedempt Hamerkanaal 231, 1021 KP in Amsterdam
Van 3 november tot 30 december 2018 heb ik een solotentoonstelling in de “Galerie bij de
Boeken “in Ulft. Nadere informatie volgt.

