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Van de bestuurstafel
Wanneer kan de KWA weer open?
Het kabinet heeft onder voorbehoud een stappenplan opgesteld voor de opening van de
samenleving. Volgens dit plan kan de KWA open bij stap 2, onder voorwaarden die nog niet bekend
zijn (zoals aantallen personen). We weten nog niet wanneer dat zal zijn, op zijn vroegst op 11 mei,
maar met een latere datum moeten we zeker rekening houden. Alles hangt af van het verloop van
de besmettingen en de ziekenhuisopnames. Zodra het groene licht gegeven is voor hervatting van
de fysieke lessen, zullen we alle leden daarover via de mail informeren. De 1,5 meter maatregel zal
dan nog steeds gelden. De docenten zullen voor hun groepsleden een nieuwe inroostering maken.
Overstappen naar een andere groep?
Ons lesprogramma is opgezet in lesblokken van 8 weken en het 3e lesblok start op 10 mei.
Overweeg je een overstap, dan is dit het moment. Neem in dat geval contact op met de
betreffende docent of die nog plaats voor je heeft en vergeet niet je huidige docent te informeren.
Aanschaf nieuwe oven en Led-lampen
Deze recente investeringen leveren een grote impuls aan de mogelijkheden
voor onze keramisten en model- en portretschilders. Hoewel we onze uitgaven
in deze moeilijke periode natuurlijk zoveel mogelijk willen beperken, hebben
we nu toch besloten tot deze aanschaffingen. Beide stonden al langer op ons
wensenlijstje en nu vielen er twee dingen samen: er kwam een uitstekende
gebruikte oven beschikbaar en we konden gebruik maken van de mogelijkheid
om eens in de 3 jaar 50% subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds te
krijgen voor beide aanschaffingen.
En de oven is inmiddels geplaatst.

Diversen
Bordschaar gezocht
De grafiekgroep is opzoek naar een bordschaar waarmee ze
grote vellen papier kleiner kunnen snijden. Liefst een bordschaar
op een tafel, met een goed scherp en recht mes. Er moet
minimaal vellen van A2 formaat mee gesneden kunnen worden.
Heb je er een thuis, of ken je iemand die zo’n schaar heeft, neem
dan contact op met Brechtje Verberne, de docent van de
grafiekgroep verbergje@gmail.com. We willen hem graag af en
toe gebruiken, of mogelijk is hij te koop.

Expositie beeldengroep Anjeliek
De expositie in de Hortus Nijmegen gaat door. Donderdag 22 april is er hard gewerkt aan de
tijdelijke kunstwerken in de Botanische tuin en vrijdag 23 april is de Theetuin ingericht. Er zijn ruim
60 kunstwerken te zien van alle groepen van Anjeliek Blaauw.
De actuele openingstijden van de theetuin vind je op de website van de Hortus:
https://www.hortusnijmegen.nl. De Botanische tuin is dagelijks geopend van zonsopkomst tot
zonsondergang. De tentoonstelling is tot 26 juni te bezichtigen. Je vindt de Hortus aan de
d’Almarasweg 22d, 6525 DW Nijmegen.
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Zomerworkshop tekenen en schilderen, Margreet Heinen en Ingrid van Aert
Samen met mijn collega Ingrid van Aert, www.hardopkijken.nl, organiseer ik twee weekenden een
3 daagse workshop tekenen en schilderen. Dat zal zijn op A 20-21-22 en B 27-28-29 augustus bij
de KWA van 9.30 tot 16.00 uur. We zullen werken naar aanleiding van het thema “ruimte” en bij
goed weer werken we veel buiten in de directe omgeving. De kosten zijn €285,- inclusief alle
materialen, elke dag een uitgebreide lunch, koffie en thee.
Opgave en nadere informatie: margreetheinen@gmail.com

zomerworkshop 2020, gezamenlijk schilderij in rood tinten.
De tuingroep
Door het koudere weer houdt de tuin zich gedeisd. We kijken per keer wat
nodig en wat wenselijk is. Als het warmer gaat worden, zullen we weer genoeg
te doen hebben, zeker nu we maar in kleine groepjes mogen werken.
Aangezien de meeste leden niet op de KWA zullen komen, ben ik er naar toe
gefietst om deze foto te maken, als groet vanuit de tuin.

Aankondiging cursus steendrukken in Diepenheim
Maar liefst zeven dagen, van 7 t/m 13 juni, organiseert Basement Press Diepenheim de Workshop
Serendipiteit. Serendipiteit is het talent om toevallige ontdekkingen te doen. In de goed
geoutilleerde steendrukkerij in het mooie Diepenheim kun je onder begeleiding van professionele
steendrukkers kennismaken met de oude techniek van het steendrukken of verder onderzoek
doen.
Lithografie, steendruk, is een vorm van vlakdruk: de inkt zit niet op hoger of lager gelegen stukken
– zoals bij hout- en linosnede of etsen – maar de hele steen is vlak. Water en vet stoten elkaar af.
Op een geschikte kalksteen wordt met inkt of krijt (vet) een tekening gemaakt. Die wordt met
Arabische gom gefixeerd. De gom maakt het deel van de steen waar niet op getekend is,
ontvankelijker voor water. Aan de gom kan een zuur worden toegevoegd. 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. In de week van 7 t/m 13 Juni kun je 2, 3, 4 of 5
dagen aan het werk. Prijzen vanaf €240,= voor 2 t/m €450,= (incl. BTW) voor 5 dagen (zie
https://www.basementpress.nl/ voor meer informatie). Bij de werkplaats zijn studio’s met
mogelijkheid tot overnachting (niet in cursusgeld inbegrepen). Je kunt je aanmelden via de website
onder de knop “cursus” of via Aad Hekker, litho@basementpress.nl, of via Paul van Zwieten
(paulvanzwieten@basementpress,nl). Zij kunnen je ook meer informatie over de cursus geven.
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Exposities
Jos van Gessel zal onder voorbehoud in mei samen met
Mariës hendriks exposeren in De Nieuwe Gang in Beuningen.
Voor meer informatie kijk op: denieuwegang.nl

Tentoonstelling tips mei – online … en op locatie
⚫ John Heartfield – Museum de Fundatie, Zwolle. Vanaf 10 mei t/m 22 augustus
… een overzicht van het oeuvre van John Heartfield (1891-1968). Deze Duitse Dadaïst,
fotomonteur en politiek kunstenaar gebruikte zijn kunst als wapen en bereikte daarmee een
miljoenenpubliek…

⚫

Michel Armitage - https://www.youtube.com/watch?v=eGkFbvJkKZg en
https://www.youtube.com/watch?v=DscXdPQtuVY
… een van de meest opwindende, spraakmakende stemmen van nu. In zijn overdonderende,
kleurrijke doeken verweeft hij Oost-Afrikaanse vertellingen, wilde dieren, landschappen,
geschiedenis en mythologie met een beeldtaal ontleend aan Europese modernisten …

⚫

Joint Venture: groepstentoonstelling, Kunstvereniging Diepenheim, 1 mei t/m 26 september
… hedendaagse kunstenaars en de natuur gaan een hechte samenwerking aan en maken als
gelijkwaardige partners een gezamenlijk kunstwerk. Regendruppels ontwerpen textielpatronen,
watergolven zijn de sturende kracht achter een tekenende hand, bijen vervolmaken een
sculptuur: kunst en natuur gaan een symbiose aan …

⚫

Russische avant-garde, een online lezing 30 april (14:00) en 17 mei (20:00)
… hoe een groep kunstenaars een revolutie veroorzaakten? Kunsthistorica Wieke van de Sande
vertelt over de Russische avant-garde: Malevich is de bekendste naam, maar heeft u wel eens
gehoord van Natalja Goncharova, Mikhail Larionov of kunststromingen zoals het
constructivisme of het rayonisme …
https://www.vrijeacademie.nl/ons-aanbod/online---lezing-russische-avant-garde/

⚫

Rachel Goodyear – interview in Artspace Magazine
https://www.artspace.com/magazine/interviews_features/meet_the_artist/rachel-goodyearwhy-i-draw-56720 , met prachtige tekeningen op http://www.rachelgoodyear.com/ ,
https://www.instagram.com/rachel_goodyear/?hl=en

Michael Armitage, #mydressmychoice, 2015,
olie op lubugo (bast doek), 150x195cm

Natalia Goncharova,
zelfportret met lelies,
1907, olie op doek
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Rachel Goodyear,
Bathing, (kleur)
potlood op papier,
30x42 cm

Van de leden:
Voor het samenwerkingsverband tussen de IWS (International Watercolour Society) Holland en
IWS Canada is er een gezamenlijk online expositie. De inhoud wordt elke twee maanden
aangepast. Eén van de aquarellen van David Newman is opgenomen in de huidige online expositie
van aquarellen. De link voor de website is:
https://artspaces.kunstmatrix.com/en/exhibition/5573242/april-showers-bring-may-flowers

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
Vorm, tussenruimte en kleur in de natuur en in de stad. Scènes in het landschap. Van close up tot
vergezicht.
Vind een inspirerende buitenlocatie, 'en plein air'. Neem de tijd, ga eerst de plek verkennen. Wat
valt je op? Wat spreekt je aan? Focus 'less is more'. Spreek evt. af met een collega schilder om
samen op een buitenlocatie te gaan werken.
Begin bijv. met tekenen of schilderen van diverse vormen die van dichtbij goed te zien zijn en
daardoor groots aanwezig zijn. Zoom in op bloemen, op eigenaardige wonderlijke vormen en
tussenruimtes.
Materiaal: papier, doek, (oliepastel-) krijt, inkt, (acryl-) stift, penseelstift, potlood, aquarel-,
gouache-, acryl- of olieverf.

Karl Blossfeldt

Heleen Graswinckel

Bato's Wijk, Oosterbeek

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
Mei is een korte maand van drie dagdelen. Daarom gaan we door met waar we in april mee bezig
waren: pasteus schilderen.
Als je wilt mag je naast de penselen ook weer het palet mes gaan gebruiken.

Jacqueline van den Berg

Rob Jansen
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Maandagavond Model en portret M a r i j k e P o s t m a
In de afgelopen maanden hebben we weer diverse thema’s en technieken nader bekeken. Hieruit
zijn prachtige werken gekomen. Ook in de maand mei werken we nog met opdrachten. Mocht je
niet meedoen aan de Zoomlessen, dan ben je altijd welkom om ander werk op de groeps-app te
plaatsten.
Tot het moment dat we elkaar weer kunnen zien op de KWA blijven we elkaar op Zoom ontmoeten.
Mocht de KWA heropend worden dan stuur ik jullie de modellenlijst voor mei.

Dinsdagochtend Portret M a r i j k e P o s t m a
In de afgelopen maanden hebben we weer diverse thema’s en technieken nader bekeken. Hieruit
zijn prachtige werken gekomen. Ook in de maand mei werken we nog met opdrachten. Mocht je
niet meedoen aan de Zoomlessen, dan ben je altijd welkom om ander werk op de groeps-app te
plaatsten.
Tot het moment dat we elkaar weer kunnen zien op de KWA blijven we elkaar op Zoom ontmoeten.
Mocht de KWA heropend worden dan stuur ik jullie de modellenlijst voor mei.

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
4 mei hebben we een zoomsessie om 13.00 uur. Het thema van deze
maand: "textiel, kleding - kunst?". Verder laat ik wat foto's zien van de
expositie in de Hortus!
Do-Ho Suh
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Dinsdagmiddag Tekenen en schilderen M a r g r e e t H e i n e n
Je kunt verder gaan met het thema, silhouet en contour of werken naar
aanleiding van detailfoto's van de ontluikende natuur. Kijk eens naar het werk
van Georgia O'Keeffe op internet.

Georgia O’Keeffe
Dinsdagavond Tekenen en schilderen M a r g r e e t H e i n e n
Je kunt deze korte maand gebruiken om nog niet afgemaakt werk af te ronden of te werken naar
een zelfgekozen thema.

Gerda Hendriks
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
5 mei hebben we een zoomsessie om 9.30 uur. Het thema van deze
maand: "textiel, kleding - kunst?". Verder laat ik wat foto's zien van de
expositie in de Hortus!

Maartje Korstanje
Woensdagochtend Tekenen en schilderen J o s v a n G e s s e l
Mei is een korte maand van drie dagdelen. Daarom gaan we door met bloemen.
Je mag doorgaan met collages te maken maar als je liever een andere techniek/materiaal wilt
gebruiken, dan kan dat natuurlijk ook.

Ida Bontius

Ingrid Oomens
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Woensdagmiddag Beeldhouwen en boetseren A n j e l i e k B l a a u w
5 mei hebben we een zoomsessie om 13.00 uur. Het thema van deze maand:
"textiel, kleding - kunst?". Verder laat ik wat foto's zien van de expositie in de
Hortus!
Nicola Constantino
Woensdagmiddag Schilderen A n n e m a r i e N o o r d e r w e r f
Vorm, tussenruimte en kleur in de natuur en in de stad. Scènes in het landschap.
Van close up tot vergezicht.
Vind een inspirerende buitenlocatie, 'en plein air'. Neem de tijd. Verken de omgeving. Wat spreekt
je aan? Wat valt je op? Focus: 'less is more'.
Spreek evt. af met een collega schilder om samen op een buitenlocatie te gaan werken.
Begin bijv. met tekenen of schilderen van diverse vormen die dichtbij goed te zien zijn en
daardoor groots aanwezig zijn.
Zoom in op verschillende bloemen, op eigenaardige wonderlijke vormen en tussenruimtes.
Materiaal: papier, doek, (oliepastel-) krijt, inkt, (acryl-) stift, penseelstift, potlood, aquarel-,
gouache-, acryl- of olieverf.

Karl Blossfeldt

Franske Neuteboom

Edward Bawden

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
In de afgelopen maanden hebben we weer diverse thema’s en technieken nader bekeken. Hieruit
zijn prachtige werken gekomen. Ook in de maand mei werken we nog met opdrachten. Mocht je
niet meedoen aan de Zoomlessen, dan ben je altijd welkom om ander werk op de groeps-app te
plaatsten.
Tot het moment dat we elkaar weer kunnen zien op de KWA blijven we elkaar op Zoom ontmoeten.
Mocht de KWA heropend worden dan stuur ik jullie de modellenlijst voor mei.

8

Donderdagmiddag Grafiek B r e c h t j e V e r b e r n e
Transparantie
Na de interessante experimenten met voorgrond/achtergrond zijn we overgegaan in het werken
met transparante lagen. Kleuren die overlappen waardoor nieuwe kleuren ontstaan, subtiele
nuances opzoeken en vooral weer heel veel uitproberen. De tubes transparante inkt vliegen
erdoorheen! Als we na de meivakantie nog niet open mogen starten we met een nieuw thema.
Hierbij twee werken gemaakt door Heino Helms:

Heino Helms

Donderdagavond Beeldhouwen en boetseren A n j e l i e k B l a a u w
6 mei hebben we een zoomsessie om 20.00 uur. Het thema van deze
maand: "textiel, kleding - kunst?". Verder laat ik wat foto's zien van
de expositie in de Hortus!

Wiebke Siem
Vrijdagochtend Tekenen en schilderen M a r g r e e t H e i n e n
Je kunt deze korte maand gebruiken om nog niet afgemaakt werk af te ronden of te werken naar
een zelfgekozen thema.

Aggie Heeze

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
We maken korte schetsen van elkaar met steeds weer een ander
aandachtspunt tijdens de Zoom les. Daarnaast geef ik opdrachten om
thuis uit te voeren voor de volgende les, die we vervolgens bespreken.

Hans ter Beek
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Uit de pen van
Rieke Vermeer

De KWA toen en nu
Precies weet ik het niet meer, maar het moet zo’n 23 jaar geleden geweest zijn dat ik lid werd van
de KWA. In die tijd adverteerde de KWA nog in plaatselijke sufferdjes, zo ook in ons wijkblaadje.
De toenmalige secretaris, de inmiddels overleden Jan van Erp, kwam de informatie persoonlijk aan
de deur afleveren. Zo ging dat toen, waar mogelijk werden postzegels uitgespaard. Zuinigheid
voorop. Daarom ook namen leden de papieren maandberichten mee naar huis om ze bij medeleden
in hun buurt in de bus te stoppen.
Al snel kwam ik in het KWA-bestuur als secretaris. Van een gericht beleid en ambities voor de
toekomst was destijds nauwelijks sprake, het bestuur hield de tent zo goed mogelijk draaiende en
dat was het wel zo’n beetje. Het ledental schommelde rond de 200 en we waren deels afhankelijk
van gemeentesubsidie.
Terugkijkend zijn de veranderingen in veel opzichten groot. De spectaculaire groei van het ledental
naar rond de 300, dankzij een erfenis van een oud-lid een onafhankelijke financiële positie en het
KWA-gebouw in eigendom. Ook kwalitatief betere voorzieningen en een geprofessionaliseerd
bestuur.
Maar de kwaliteit van de lessen (met dank aan onze geweldige docenten!), het ‘vrije inloop’
systeem en de prettige sfeer in en buiten de lessen zijn onveranderd gebleven. Hoewel deze
laatste twee door het grote aantal leden wel onder druk is komen te staan, iets waar ik me soms
zorgen over maak. Ik mis de kleinschaligheid waardoor er meer onderling contact was, ook met
leden buiten je eigen lesgroep.
Mijn gehechtheid aan de vereniging is groot, reden dat ik na mijn verhuizing naar Almen gewoon
lid ben gebleven. De KWA heeft mij de gelegenheid geboden om naast het aquarelleren, hetgeen ik
aanvankelijk deed, kennis te maken met grafiek en keramiek. Maar alle drie de technieken tegelijk
beoefenen bleek te veel van het goede en keramiek werd ‘mijn ding’ zoals dat tegenwoordig heet.
Daarin heb ik me verder ontwikkeld.
Met plezier doe ik al jaren de ledenadministratie en informatievoorziening naar nieuwe (proef)leden
en hoop dit nog lang te blijven doen.
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Belangrijke data:
Kopij Maandbericht Deadline

15 mei naar maandbericht@kwa-vtk.nl

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