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Van de bestuurstafel
We zijn weer gestart
Op donderdag 19 november mochten we, na een gedwongen stop van twee weken weer starten
met onze activiteiten. Blij met dit besluit, maar we zijn ons ook bewust van de beperkingen die
nodig zijn ter bescherming van de leden en de docenten. Om de risico’s nog meer te beperken,
willen we het dragen van een mondmasker verplichten. Je draagt het masker als je je door het
gebouw beweegt. Op de werkplek mag het mondmasker af, maar de docent kan vragen om het
ook hier te dragen. We verzoeken dringend om het mondmasker in elk geval op te doen tijdens het
persoonlijke overleg met de docent. Het is herhaaldelijk voorgekomen dat docenten zich tijdens de
lessen niet veilig voelden.
Laten we er samen alles aan doen om het virus buiten te houden.
Contributie 2021
Op 18 november hebben jullie het verzoek ontvangen om de contributie te betalen voor het
volgende jaar. We weten niet hoe 2021 zal verlopen, maar vertrouwen erop dat we samen met de
docenten een aantrekkelijk jaarprogramma kunnen maken. Liefst fysiek, maar mocht dit niet
lukken vanwege aangescherpte corona maatregelen, dan zal iedere docent samen met de groep
zoeken naar een gepast alternatief. We hopen dat jullie solidair blijven aan de vereniging en aan
onze docenten in deze moeilijke coronatijd. Heb je nog niet betaald en blijf je lid, betaal dan zo
snel als mogelijk de contributie zodat we aan de start van het nieuwe jaar het ledental voor 2021
weten. Het liefst ontvangen we de contributie voor het hele jaar, maar in het geval dit problemen
oplevert blijft betaling in termijnen onveranderd mogelijk.
Aanmelden eerste blok in 2021
Nog een paar weken en dan is het jaar weer om. De lessen lopen door tot 19 december en na de
kerstvakantie starten we op 4 januari 2021. Begin december zullen de docenten weer
inventariseren wie zich in wil schrijven voor het eerste lesblok van 8 weken. De regels zoals nu,
gelden ook voor dit nieuwe lesblok. Je kunt je weer inschrijven voor een dagdeel van eerste keus,
bij dit dagdeel kom je op de vaste lijst. Schrijf je je in voor een tweede dagdeel, dan kom je voor
dat dagdeel op de reservelijst en kun je komen als er een plek vrij is. Wacht totdat je de vraag van
de docenten krijgt met je aanmelding.
Sloop oude keuken
De gedwongen sluiting is benut om de oude keuken te slopen en deze
hoek op te knappen. Hier komt straks de grote pers van de grafiekgroep
te staan. In 2021 zal de grafiekruimte verder aangepakt worden.

Geen gangexposities, maar wel op de website
Vanwege de coronamaatregelen zijn de maandexposities in de gang komen te vervallen. Toch
willen we graag laten zien welke prachtige werken er steeds weer door jullie gemaakt worden. Op
de website laten we iedere maand foto’s zien van nieuwe werken die door Ank gemaakt worden
van de gangexposities. Dit is nu niet mogelijk en daarom vragen we jullie zelf een foto van je
nieuwe werk te mailen naar Gerda Hendriks gerda.m.hendriks@gmail.com , zij zorgt er dan voor
dat de foto op de website komt.
Het bestuur
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Exposities
Tentoonstelling tips december – live en online



De baden van Oostende - James Ensor recomposed by Athos Burez
…veelbekroond kunstfotograaf Athos Burez nam het wereldberoemde Ensorschilderij 'De Baden
van Oostende' onder handen en gaf er een eigen interpretatie aan. Het Ensorhuis in Oostende
is nu helaas gesloten maar zie:
https://www.ensorstad.be/nl/james-ensor-recomposed-athos-burez en
https://www.youtube.com/watch?v=NVPAn2g7cS8 …



Anthropométries - Yves Klein https://www.youtube.com/watch?v=IjAcXJeqvCw
.. over de fameuze performances waar modellen hun lichamen beschilderden met Yves Klein
blauw en daarmee afdrukken maakten op het canvas. Rotraut Klein-Moquay vertelt erover.
Haar eigen werk is te zien op http://www.rotraut.com …



Diepgeworteld: bomen in de Nederlandse schilderkunst, Dordrechts Museum, Dordrecht,
11 november 2020 t/m 21 april 2021
… 60 schilderijen uit zes eeuwen Nederlandse schilderkunst van plein-air schilderen tot pure
expressie van materialiteit of gemoed. De boom, in het veranderende landschap of als
zelfstandig ‘portret’: een rijk verhaal: over symboliek, natuurkracht en spiritualiteit. Ter
gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de bomenstichting …



Hans Broek The things I used to do – Museum de Pont Tilburg t/m 18 april 2021
… het landschap speelt in Hans Broek’s werk een belangrijke rol. Maar nu zien we op de vaak
immense doeken, in expressionistische stijl: forten, kerkers, celdeuren en huizen van
plantagebezitters, stille getuigen van het Nederlandse slavernij verleden ...



Human After All: Ceramic Reflections in Contemporary Art. Keramiek Museum Princessehof,
Leeuwarden t/m 5 september 2021
… internationaal gevestigde kunstenaars en opkomend talent uit Oost en West tonen
omvangrijke sculpturen en installaties. Alle werken raken aan de complexe menselijke aard; La
Condition Humaine, de mens met zijn beperkingen, nietig of zelfbewust, mooi of wreed …



Surinaamse School- Stedelijk Museum, Amsterdam, 12 december t/m 31 januari 2021
… In het jaar waarin Suriname 45 jaar onafhankelijkheid viert, herinnert ook de tentoonstelling
aan de gedeelde geschiedenis met Nederland Een viering van Surinaamse schilderkunst in al
haar verscheidenheid en diepgang van ca. 1910 tot midden jaren 1980 en de verhalen die
eraan ten grondslag liggen …

James Ensor –
De baden van Oostende 1890,
37,4 x 45,4.

Rotraut Klein-Morquay, Jardin,
ca. 1984 olieverf op doek.
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Nola Hatterman,
Louis Richard Drenthe/
Op het terras 1930
olieverf op doek.

Docenten mededelingen
Maandagochtend Tekenen en schilderen A n n e m a r i e N o o r d e r w e r f
We gaan verder met (zelf-)reflectie en weerspiegeling. Reflecteren is terugkijken, bespiegelend
overdenken.
Zoeken naar betekenis wat je hebt gezien, ervaren, gedacht of gedaan.
Je denkt na over de keuzes die je hebt gemaakt binnen je werk.
Bekijk je tekeningen en schilderijen van dit (half) jaar. Wat valt je op in je werk? Welke
overeenkomsten zie je? Maak variaties op eerder werk.

René Daniëls

Gijs Kok

Maandagochtend Beeldhouwen en boetseren C o n n y K o s t e r
Geen bijzonderheden.

Maandagmiddag Tekenen en schilderen J o s v a n G e s s e l
Omdat we twee lessen gemist hebben, is het goed om in december nog even door te gaan met het
onderwerp van november. We laten ons weer inspireren door het werk van Erik Mattijssen. De
alledaagse dingen om ons heen in uitgesproken kleuren.
Neem mee:
Kleurrijke potjes, blikjes, flesjes, plastic flacons, doosjes, trommeltjes met levensmiddelen uit de
voorraadkast. Je kunt ook tijdschriften en reclamefolders van supermarkten meenemen. Schaar,
lijm, potloden en verf. Zie maandbericht van november.
Je kunt je ook laten inspireren door de planten die Erik Mattijssen op een kleurrijke manier in beeld
brengt. Neem dan en mooie kamerplant mee of maak thuis een paar interessante foto’s van een
kamerplant die je als voorbeeld kunt gebruiken.

Erik Mattijssen
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Maandagavond Model en portret M a r i j k e P o s t m a
Opdracht:
Een van de opdrachten dit jaar in het inmiddels bekende tv-programma Project Rembrandt is het
kopiëren van het beroemde schilderij Het meisje met de Parel van Johannes Vermeer. Voor de
maand december én januari wil ik jullie uitdagen dit schilderij zelf eens te
kopiëren. Verdiep je in het kleurgebruik, kleuropbouw, de stijl etc. Op internet
zijn diverse filmpjes te vinden die je kunnen inspireren. Natuurlijk kun je ook
je eigen interpretatie van dit beroemde schilderij maken!
Model/portret maandagavond:
7 december
gekleed (2 standen)
14 december portret (1 stand)

Dinsdagochtend Portret M a r i j k e P o s t m a
Opdracht:
Een van de opdrachten dit jaar in het inmiddels bekende tv-programma Project Rembrandt is het
kopiëren van het beroemde schilderij Het meisje met de Parel van
Johannes Vermeer. Voor de maand december én januari wil ik jullie
uitdagen dit schilderij zelf eens te kopiëren. Verdiep je in het kleurgebruik,
kleuropbouw, de stijl etc. Op internet zijn diverse filmpjes te vinden die je
kunnen inspireren. Natuurlijk kun je ook je eigen interpretatie van dit
beroemde schilderij maken!
Portret dinsdagochtend:
1 december
korte standen cursisten
8 december
1 stand
15 december 2 standen

Dinsdagochtend Beeldhouwen en boetseren C o n n y K o s t e r
Geen bijzonderheden.

Dinsdagmiddag Beeldhouwen en boetseren A n j e l i e k B l a a u w
1 december gaan we het in de pauze hebben over het thema "gat en gaten".
Veelvuldig door kunstenaars gebruikt op heel verschillende manieren. Ik laat werk
zien van Barbara Hepworth, Guido Geelen, het zwarte gat van Anish Kapoor en de
hemelse gaten van James Turrell.

Anish Kapoor

Dinsdagmiddag Tekenen en schilderen M a r g r e e t H e i n e n
Nu de herfst op zijn eind loopt zijn de meeste bladeren gevallen en
planten verdroogt. De kleuren zijn verbleekt of vergrijst, de
structuren en silhouetten van het (stads)landschap worden daardoor
meer zichtbaar.
Maak schetsen en foto's van silhouetten (vorm) en structuren. We
maken daar eenvoudige maar boeiende composities mee. Neem naast je
aquarel of acrylverf ook een klein schaartje mee en wat lijm.
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Emmy Bergsma

Dinsdagavond Tekenen en schilderen M a r g r e e t H e i n e n
We gaan verder met de opdracht van vorige maand: het aantasten van de geometrische vorm op
verschillende manieren.
Mocht je ander werk af willen ronden dan kan dat natuurlijk ook.

Rob Harpenslager

Dinsdagavond Beeldhouwen en boetseren C o n n y K o s t e r
Geen bijzonderheden.
Woensdagochtend Beeldhouwen en boetseren A n j e l i e k B l a a u w
2 december gaan we het in de pauze hebben over het thema "gat en gaten".
Veelvuldig door kunstenaars gebruikt op heel verschillende manieren. Ik laat werk
zien van Barbara Hepworth, Guido Geelen, het zwarte gat van Anish Kapoor en de
hemelse gaten van James Turrell.

Barbara Hepworth

Woensdagochtend Tekenen en schilderen J o s v a n G e s s e l
Omdat we twee lessen gemist hebben, is het goed om in december nog even door te gaan met het
onderwerp van november.
We laten ons weer inspireren door het werk van Erik Mattijssen. De alledaagse dingen om ons heen
in uitgesproken kleuren.
Neem mee:
Kleurrijke potjes, blikjes, flesjes, plastic flacons, doosjes, trommeltjes met levensmiddelen uit de
voorraadkast. Je kunt ook tijdschriften en reclamefolders van supermarkten meenemen. Schaar,
lijm, potloden en oliepastel. Zie maandbericht van november.
Breng ook een dikke markerstift mee.
Je kunt je ook laten inspireren door de planten die Erik Mattijssen op een kleurrijke manier in beeld
brengt. Neem dan en mooie kamerplant mee of maak thuis een paar interessante foto’s van een
kamerplant die je als voorbeeld kunt gebruiken.

Erik Mattijssen
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Woensdagmiddag Beeldhouwen en boetseren A n j e l i e k B l a a u w
2 december gaan we het in de pauze hebben over het thema "gat en gaten".
Veelvuldig door kunstenaars gebruikt op heel verschillende manieren. Ik laat
werk zien van Barbara Hepworth, Guido Geelen, het zwarte gat van Anish
Kapoor en de hemelse gaten van James Turrell.

Guido Geelen

Woensdagmiddag Schilderen A n n e m a r i e N o o r d e r w e r f
We gaan verder met (zelf-)reflectie en weerspiegeling. Reflecteren is terugkijken, bespiegelend
overdenken. Zoeken naar betekenis wat je hebt gezien, ervaren, gedacht of gedaan.
Je denkt na over de keuzes die je hebt gemaakt binnen je werk. Bekijk je tekeningen en
schilderijen van dit (half) jaar. Wat valt je op in je werk? Welke overeenkomsten zie je? Maak
variaties n.a.v. eerder werk.

Peter Doig

Arna de Lange

Woensdagavond Keramiek M a r g a K n a v e n
Geen bijzonderheden.

Donderdagochtend Model en portret M a r i j k e P o s t m a
Opdracht:
Een van de opdrachten dit jaar in het inmiddels bekende tv-programma Project Rembrandt is het
kopiëren van het beroemde schilderij Het meisje met de Parel van Johannes Vermeer. Voor de
maand december én januari wil ik jullie uitdagen dit schilderij zelf eens te
kopiëren. Verdiep je in het kleurgebruik, kleuropbouw, de stijl etc. Op
internet zijn diverse filmpjes te vinden die je kunnen inspireren. Natuurlijk
kun je ook je eigen interpretatie van dit beroemde schilderij maken!
Model/portret donderdagochtend:
3 december
naakt (1 stand)
10 december gekleed model (2 standen)
17 december portret (2 standen)

Donderdagmiddag Grafiek M e r l i j n e M a r e l l
Geen bijzonderheden.
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Donderdagavond Beeldhouwen en boetseren A n j e l i e k B l a a u w
3 december gaan we het in de pauze hebben over het thema "gat en
gaten". Veelvuldig door kunstenaars gebruikt op heel verschillende
manieren. Ik laat werk zien van Barbara Hepworth, Guido Geelen, het
zwarte gat van Anish Kapoor en de hemelse gaten van James Turrell.
James Turrell

Vrijdagochtend Tekenen en schilderen M a r g r e e t H e i n e n
We gaan verder met de opdracht van vorige maand: het aantasten van de geometrische vorm op
verschillende manieren.
Mocht je ander werk af willen ronden dan kan dat natuurlijk ook.

Vrijdagochtend Keramiek M a r g a K n a v e n
Geen bijzonderheden.

Vrijdagmiddag Model en portret M a r g r e e t H e i n e n
4 december: korte standen
11 december: portret
12 december: naaktmodel 1 stand

Janneke Fokke
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Op bezoek bij
Ton Suurenbroek

Ton was jarig
Ton is sinds 2019 lid bij de KWA, ze zit bij de woensdagochtend groep van Anjeliek. Op vijf en
veertigjarige leeftijd begon zij met boetseren en schilderen en ontdekte haar artistieke mogelijkheden.
Ton werkt alleen met klei, dat gaat lekker vlot. De eerste keer dat ik haar ontmoette wilde ik graag een
foto van haar maken voor de nieuwe website, maar daar voelde Ton niets voor. Zonder veel woorden
werkt ze gestaag aan haar project, het is steeds weer verrassend wat
ze maakt. De hompen klei werd een stapeling stenen, geïnspireerd
door het liedje “Deze vuist op deze vuist”. De week daarop werkte ze
aan een prachtig hoofd met een enorme haardos. ’s Ochtends gestart
en bij de koffiepauze moet dat haar nog gefatsoeneerd worden, dan is
het af. Deze zomer melde Ton zich als dagdeelbegeleider bij het
zomeratelier voor alle donderdagen. Ze ging in de weer met
kippengaas, lappen stof en gips, het moet een symbool worden voor
haar leven.
In oktober werd Ton 80 en dat wilde ze vieren door een groot deel
van haar werken in haar appartement tentoon te stellen. Door de
beperkingen vanwege de Corona, vierde Ton ruim een maand lang
haar verjaardag met iedere dag bezoek. In de laatste week bezocht ik
haar en was overweldigd door de enorme diversiteit aan werken en
stijlen, niet alleen beelden van steen, klei of brons, maar ook
schilderijen en drukwerken, van abstract tot realistisch, kleurrijk of
ingetogen, ernstig met een diepe betekenis of juist speels en geestig.

Zij kan haar emoties omzetten in vormen, beelden en kleuren. Soms laat ze zich inspireren door grote
meesters zoals Picasso, Chatwick, Mario Marini.

Andere werken hebben hun oorsprong in heftige gebeurtenissen uit haar leven, zoals het overlijden van
haar echtgenoot, een herseninfarct van een goede vriend. Niet alleen ernstige zaken houden haar bezig,
maar ook in keramiek gekke dingen maken, zoals clowntjes, fantasierijke schoenen of een poes.
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Belangrijke data:
Tuinonderhoud
Kopij Maandbericht Deadline
vakantie

De tuingroep is in winterslaap, dus t/m
februari zijn er geen meldingen.
15 december naar maandbericht@kwa-vtk.nl
kerstvakantie 19 december t/m 3 januari, start
lessen op 4 januari

Website: www.kwa-vtk.nl
Kopij voor website webmaster@kwa-vtk.nl
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