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Nieuwe exposities najaar 2020
Geachte {{voornaam}}{{achternaam}}
Ondanks de Corona perikelen is de Stichting Kunstraad Dronten er weer in geslaagd twee
nieuwe interessante exposities te realiseren.
Een in het Aeres Bedrijvencentrum en een in de Flevomeer bibliotheek in Dronten.
Helaas is het door de corona maatregelen niet mogelijk om voor beide exposities een vernisage
te organiseren.
Voor een nieuwe expositie in de Aeres Hoge School moeten we nog even wachten want daar
staat een verbouwing op stapel en we weten nog niet helemaal hoe wat en wanneer.
Wel kunnen we vast verklappen dat er een heel bijzondere expositie in het vooruitzicht staat.
Maar daarover later.

Expositie in het ABC gebouw
Datum: 1 september 2020 tot 31 december 2020 Locatie: Aeres Bedrijvencentrum, De
Drieslag 30, 8251 JZ Dronten Openingstijden: gratis toegankelijk tijdens kantooruren
Fons Uytdehaag
is van oorsprong viroloog, en sinds zijn pensionering in 2011
gegrepen door werken met glas. Na een cursus glas fusie bij
Sascha Hacska was hij gelijk verslaafd. Zijn eerste werk was
een drieluik in glas " Reilgion, Brain and Behaviour". Onder
leiding van meester glasblazer en kunstenaar Gert Bullée
maakt hij zich de beginselen van het glasblaas ambacht eigen.
Kenmerkend is het gebruik van metalen als koper, messing en
metaalgaas tijdens het glasblaas proces waardoor
fascinerende structuren en soms door chemische reacties
onverwachte kleuren ontstaan. De metalen in zijn objecten zijn
dan ook niet louter vormgevend element: zij zijn gelijkwaardige
partners van het glas en even belangrijk voor het uiteindelijke
esthetische resultaat.

Eshan Tavousi
Een gepassioneerde fotojournalist met een bachelordiploma in
fotojournalistiek van de Esfahan University of Applied Culture
and Arts no.1 in Iran.
Meer dan vijf jaar ervaring in sociale documentaire fotografie,
waarbij hij de grondbeginselen van fotojournalistiek les geeft
aan meer dan 20 studenten met verschillende sociale en
fotografie-achtergronden. Nu woonachtig in het AZC in
Dronten.
Exposities in Dronten gefinancierd door de gemeente.
Van de geëxposeerde foto’s is er maar één een kleurenfoto
met groene bladeren die illustreert dat de herinneringen aan
die dagen voor altijd bij ons allemaal zullen blijven.

Jan Duineveld
Op latere leeftijd is Jan begonnen met schilderen en is 83 jaar.
Hij zit op de kunstacademie in Nunspeet. Daar heeft hij de
omslag gemaakt van aquarel naar olieverf. Uiteindelijk in
dezelfde techniek. Hij heeft een serie gemaakt met de titel:
Onder en boven de grond. Soms lijkt zijn werk wat
surrealistisch. Hij schildert geen mensen op zijn werk. Hij
zoekt naar de onaangetaste natuur.

Kitty Plomp
Het ontstaan van de potloodtekeningen is heel bizar. Zij zet
een lijn op papier en heeft zelf dan nog geen idee wat het gaat
worden. Het is echt gevoelstekenen. Verder is zij o.a. bezig
met schilderen met acrylverf, porselein beschilderen, glazen
graveren en sieraden maken. Wie weet wat voor moois daar
nog uit mag ontstaan.

Expositie in de Flevomeer bibliotheek Dronten
Vanaf 21 september tot 31 december 2020 de kunstexpositie van Rita Luijkx, Willem van
Baarsen en Aaltje Wals.
Rita Luijkx
Werken met pure materialen en dan vooral hout is altijd
verrassend. Het heeft vele mogelijkheden in zich wat betreft
hardheid en structuur en vele manieren om het te bewerken:
beitelen, hakken, schaven, schuren en daarbij ruikt hout ook
nog lekker. Kortom hout heeft iets extra’s.
Bronzen beelden maken behoort ook tot de talenten van Rita.
Deze maakt zij zeer vakkundig en absoluut de moeite waard
om het te bezichtigen.

Willem van Baarsen
Het werk op deze expositie bestaat uit stillevens in olieverf
met daarop oude versleten gympschoenen, pumps en
werkschoenen.
Hij werkt fotorealistisch. Het formaat van de werken zijn niet
groot. Met de allerkleinste penselen zet hij de afbeelding het
op doek.
Bij het Kustcollectief Dronten aan de Kiel vindt u ook werk van
Willem. Komt u allen naar de Flevobibliotheek en geniet van
deze expositie.
Aaltje Wals
De werken die u hier ziet zijn uniek. Geschilderd in acrylverf.
De kenmerken zijn de liefde voor water, dieren en mensen die
zij verweeft met elkaar. Maar wat belangrijker is wat u erbij
beleeft.
Vele schilderijen zijn verspreid en verkocht in Europa waar zij
uiteraard trots op is. Ze hoopt dat u veel kijkplezier aan de
schilderijen zult beleven.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@kunstraaddronten.nl toe aan uw adresboek.

