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NIEUWSBRIEF april 2020
1. Even voorstellen nieuwe Artimosaleden Agnes Stijfs-Rutten uit Herten en Gerard Staals uit
Grubbenvorst
Onze jubileumexpositie in de ECI Cultuurfabriek in Roermond heeft er onder andere in geresulteerd dat er
diverse nieuwe aanmeldingen binnenkwamen en onze ballotagecommissie meerdere malen op pad werd
gestuurd. Niet ieder bezoek leverde een positief resultaat op. Sommige kunstenaars staan nog aan de wieg van
hun carrière en dienen zich nog verder te ontwikkelen alvorens ze toegelaten kunnen worden tot onze
kunstkring. Maar soms voldoet men aan onze strenge doch rechtvaardige toelatingscriteria.
Het doet mij dan ook deugd jullie aan een tweetal nieuwe leden te kunnen voorstellen:
Agnes Stijfs-Rutten
Hiernaast zien jullie een werk van Agnes.
Het werk van deze kunstzinnige dame uit Herten is
te omschrijven als zeer expressief.
Al zo’n 30 jaar schildert Agnes intensief rondom de
thema’s vergankelijkheid, bestendigheid, culturen en
religie. Na een kennismaking met de diverse
technieken, heeft ze zich eerst toegelegd op de
aquareltechniek, maar de laatste 20 jaar schildert ze
in acrylverf, al dan niet gecombineerd met collage.
Gelaagdheid speelt een belangrijke rol in haar werk.
Het werk heeft bijna nooit een titel, om de
toeschouwer vrij te laten in zijn beleving.
Gerard Staals
Deze reislustige kunstenaar was docent Frans en
conrector op een middelbare school in Blerick

(Limburg) tot 2006 en is al 40 jaar lid van schildersclub ’t
Brouwershuis.
Volgens mij staat Gerard graag op de foto ;-)
Maar natuurlijk wil ik jullie ook een kijkje gunnen in zijn
werk. Reizen geeft Gerard inspiratie. Ook Gerard heeft als
discipline schilderen, net zoals Agnes, maar in een geheel
andere stijl. Hij richt zich vooral op het landschap. Wijdse
oerlandschappen zoals bijvoorbeeld Yellowstone hebben zijn voorkeur. Vroeger schilderde hij voornamelijk
figuratief en met olieverf. Daarna een jaar of 15 met acryl. De laatste jaren echter schildert hij vooral weer met
olieverf.
Momenteel zit hij in een experimentele fase naar het figuratieve/abstracte toe.
Op de volgende pagina treffen jullie een werk van Gerard aan.
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2. Cultuur in tijden van corona
Geen sector creatiever dan de culturele. Dus kan er zelfs in tijden van corona aan cultuur worden gedaan,
namelijk vanuit jouw eigen atelier. Musea, concertpodia, theaters, restaurants enzovoorts zijn alle gesloten,
maar je kunt natuurlijk cultuur met elkaar delen op Facebook. Dat kan in de vorm van een filmpje, een foto,
muziek, een tekst of een verhaal. Kortom, boodschappen die aansluiten bij de gevoelens die we allemaal
ervaren in deze wankele situatie.
Kijk bijvoorbeeld naar onze zuiderburen. De Belgische pianist Daan Vandewalle, vaste gast van het
Concertgebouw in Brugge, brengt elke dag een dosis muzikale warmte, met klavierwerkjes van Brahms en
Chopin over Schubert tot Satie en Debussy. “Idee achter dit project is dat we iets heel fundamenteels niet meer
mogen doen: elkaar aanraken. Wat ik nog altijd mag doen, is met mijn handen de piano bespelen”, aldus
Vandewalle, die zijn miniconcerten verder omschrijft als een muzikaal moment “dat voelt als een Caress, een
liefdevolle aanraking”. Caress is telkens vanaf 15.00 uur te bekijken op de Facebook- en YouTube-pagina van
het Concertgebouw.
Kunstenoverleg Gent deelt voortaan elke dag om 11.55 uur een portie cultuur op Facebook. Elke dag is een
andere Gentse organisatie aan de beurt, zoals de KOPERGIETERY, Vooruit of Handelsbeurs, maar ook
individuele artiesten. Daarnaast roept men alle cultuurliefhebbers op om ook zelf boodschappen te delen.
Wellicht dat we dit Belgische voorbeeld moeten gaan volgen.
3. Vernissage voorjaarsexpositie kunstkring Artimosa 7 maart 2020 – een korte terugblik
Zaterdag 7 maart jongstleden was het weer zover. Tijd om drie van onze leden in het zonnetje te zetten en de
gelegenheid te bieden om onder de paraplu van Artimosa te exposeren. De vernissage werd goed bezocht en
we ontvingen veel positieve reacties van de bezoekers die getrakteerd werden op een breed palet aan kunst.
Hoewel de opening iets anders verliep dan gewoonlijk – de muziek arriveerde iets te laat – kunnen we
terugblikken op een geslaagde opening. Onze voorzitter nodigde onze kunstvrienden uit om eerst een glaasje
te nuttigen alvorens de officiële opening van start ging nu Will Wayne nog niet was gearriveerd. De bezoekers
toonden hiervoor begrip en men ging onder het genot van een glaasje met elkaar in gesprek. Velen hadden
elkaar al een tijdje of zelfs niet eerder gezien en zo’n begin van een vernissage levert natuurlijk gespreksstof
op. Kwam er nog een muzikale omlijsting en zo nee, hoe zouden ze dit dan oplossen?
Gelukkig arriveerde Will na enkele minuten en kon onze voorzitter hem aankondigen.
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De zoon van de Roermondse wethouder
maakte veel goed met zijn fraaie zang en
gitaarspel.
Hij vertolkte onder andere de hit ‘Roller
Coaster’ van Danny Vera en gaf zelfs gehoor
aan enkele verzoeknummers. Dit uiteraard
ter compensatie van zijn ietwat late
verschijning en tot tevredenheid van de
toehoorders.
Na het eerste muzikale intermezzo was het
woord aan Artimosalid Pierre Jetten die op
zeer kundige wijze de inleiding verzorgde.
Tja, onze Pierre is van alle markten thuis. Hij
had zich zeer goed voorbereid en verdiept in
het begrip ‘kunst’ en bracht een ode aan het
werk van onze drie dames Andrea, Floor en
Vera. Momenteel zijn onze mannen zelfs in
de minderheid en wie had dat ooit gedacht.
In het verleden was het voor vrouwen zelfs
niet toegestaan om zich als student te laten inschrijven op academies. Nee, beeldende kunst was een
mannenbolwerk en nog steeds ziet men in veel musea een ondervertegenwoordiging aan kunst die door
vrouwen is gemaakt. Onze kunstkring laat gelukkig zien dat het ook anders kan.
Na de mooie woorden van Pierre konden we de dames gaan feliciteren en werden ze op de gebruikelijke wijze
met een bloemetje in het zonnetje gezet.

Floor Kurstjens
Andrea Haandrikman-Schraets
Vera Lenssen-Thijssen
Na de felicitaties kon men eindelijk de fraaie kunstwerken in de kapel gaan aanschouwen. Niemand kon toen
bevroeden dat we genoodzaakt waren de voorjaarsexpositie helaas vroegtijdig af te gelasten vanwege het
coronavirus. Maar de gezondheid van onze exposanten, vrijwilligers en bezoekers gaat voor! Dit was in de
geschiedenis van kunstkring Artimosa niet eerder voorgekomen, maar gelet op de maatregelen rondom het
coronavirus wereldwijd kon het bestuur niet anders besluiten. Het maatschappelijk leven wordt door deze
hardnekkige crisis bijna volledig lamgelegd. Musea, galeries, café’s en restaurants, scholen, kapperszaken,
sportcentra, verpleeghuizen etcetera zijn voor bezoekers gesloten. Geplande Artimosa-activiteiten zoals de
voorjaarsexcursie en de algemene ledenvergadering hebben we spijtig genoeg moeten cancelen. Het zijn
bizarre tijden. Hoogste tijd om jullie even op andere gedachten te brengen.
Op de volgende pagina’s treffen jullie een selectie van de getoonde werken aan.
Vera kon het natuurlijk niet laten. In het hol van de leeuw (de kapel van het voormalig Heilig Hartklooster van de
Dominicanessen in Reuver) had deze deugniet een groep beelden geplaatst met de titel ‘Schijnheiligen’. De
bezoekers wisten deze beeldengroep met een glimlach te waarderen.
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Schijnheiligen
Hiernaast zien jullie een geheel ander werk van Vera.
Vera was van jongs af aan heel geïnteresseerd in tekenen en
schilderen en deze fantasierijke dame experimenteert graag
met allerlei materiaal. De werken die ze maakt zijn dan ook
heel divers. De inspiratie voor haar werk haalt ze uit haar
directe omgeving: de natuur, de dierenwereld en de mens. Na
vele jaren getekend en geschilderd te hebben heeft ze nu haar
passie gevonden in keramiek.
Ook het werk van Andrea is zeer divers en komt tot stand door
een uitgebreid palet aan uitdrukkingsmiddelen dat tot haar
beschikking staat. Haar keuze voor de uitdrukkingsvorm staat
in het teken van het thema dat zij wil overbrengen. De basis
van haar werk is schilderkunst op miniatuur of monumentaal niveau.
Grenzen worden verlegd door onder andere cross-over-werken waarin 3-dimensionaliteit, semi-transparantie en
mixed media een steeds grotere rol spelen. De materialen en onderwerpen reflecteren de tegenstellingen, die
in de werkelijke en haar verbeeldingswereld, naast elkaar bestaan. Andersoortig werk van haar hand zijn haiku's
en bewegend beeld.
Hier wordt ik toch echt gelukkig van. Prachtig toch.
Als secretaris van Stichting Burgerbos (even een
dubbele pet op, foei, foei) heb ik natuurlijk een grote
fascinatie voor de schoonheid van bomen. Vooral
oude exemplaren met hun grillige vormen.
Zo te zien wordt Andrea hierdoor ook geraakt.
Neem maar eens een kijkje op de volgende pagina
(foto aan de rechterzijde). Weer een werk van
Andrea waar bomen en het stralende zonlicht een
prominente plaats innemen.
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Hieronder aan de linkerzijde zien jullie een grafisch werk van Floor.

Floor is met haar hart verbonden met alles wat leeft, de natuur is haar
atelier. Haar werk wordt gekarakteriseerd als mixed media en is vaak
fel van kleur. Bij haar abstract werk speelt zij intuïtief met de grens
tussen fantasie en werkelijkheid. De natuur en haar lichtschakering
vormen een belangrijke inspiratiebron. De werkelijkheid kan iedereen
zelf waarnemen. Floor probeert de verborgen kracht erachter voelbaar
te maken door middel van kleur en vlak. De laatste jaren maakt zij
onder meer ook grafisch werk.

Het werk van deze drie artistieke dames is dus heel verschillend van aard, maar de verbindende factor is de
natuur en hun directe omgeving die hen inspireert.
4. Artimosasokkels
Na vele jaren dienst te hebben gedaan heeft het bestuur in overleg met de tentoonstellingscommissie besloten
de oude Artimosasokkels van de hand te doen. Ze zijn verkocht voor een bedrag van € 110,00.
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De opbrengst werd uiteraard weer gestopt in ons ‘materiaalpotje’. Daarnaast kan ik melden dat inmiddels zeer
mooie nieuwe sokkels zijn aangeschaft die hopelijk weer veel jaren meekunnen.
5. Artimosa-website
Binnenkort verschijnt er een kopje (nieuwe rubriek) op onze website waar het mogelijk wordt om te verwijzen
naar exposities elders van onze individuele leden.
Houd de website dus in de gaten. Nadere informatie volgt te zijner tijd.
6. Nationale Museumweek 2020 gaat digitaal
Dit jaar zou de Nationale Museumweek van 20 tot en met 26 april in het teken staan van 75 jaar bevrijding. Maar
vanwege de coronamaatregelen kan deze week vol publieksactiviteiten dit jaar niet op de geplande manier
doorgaan. Nu velen thuis zijn en zich in hun vrijheid beperkt voelen, gaat het evenement door in een digitale
variant. Nationale Museumweek 2020 wordt geheel digitaal! Hou de website nationale museumweek in de gaten
voor het laatste nieuws en het online programma voor de week van 20 tot en met 26 april aanstaande.
7. Musea gesloten tot 1 juni 2020
Vanwege de maatregelen rond het Coronavirus zijn alle
musea gesloten tot 1 juni.
Jullie zijn van mij gewend dat ik enkele tentoonstellingstips
opneem in de nieuwsbrief, maar onder de huidige
omstandigheden heeft dit helaas geen zin.

Tot slot: Door het virus houden we noodgedwongen fysiek meer afstand van elkaar, maar de Italiaanse premier zei
het laatst zeer treffend: "we nemen nu afstand om elkaar straks weer te kunnen omhelzen".
Rest mij om jullie in deze bizarre tijden toch voldoende inspiratie toe te wensen, maar vooral een goede gezondheid!
Annie-Jet van der Velden
Secretaris kunstkring Artimosa

6

