STICHTINGBEELDENDEKUNSTZUIDPLAS
Nieuwsbrief Juli 2020

Beste Vrienden van SBKZ,
Dit is de laatste Nieuwsbrief van het seizoen 2019 – 2020. Een seizoen, dat we nu al als “historisch”
kunnen betitelen vanwege de gevolgen van het uitbreken van het Covid-19 virus. Ook wij werden
hierdoor getroffen: de laatste lezing in april mocht niet doorgaan en wij moesten voor het eerst in 20
jaar Pinkst’Art afblazen. Heel langzaam lijkt het erop of er toch weer wat meer mogelijk is, zij het nog
steeds met de nodige restricties.
In dit nummer een korte terugblik op het afgelopen seizoen en we kijken ook al vooruit naar het
nieuwe seizoen, dat op 1 september a.s. van start gaat.
Voor de komende tijd: geniet ervan, maar blijf voorzichtig. We zien u graag weer terug in het najaar.
Terugblik seizoen 2019 – 2020
# In het najaar van 2019 organiseerden we een viertal lezingen:
-Op 11 september Wendy Fossen met een lezing over de expositie in het Dordts Museum:
“Symboliek – Vissen”;
-Op 9 oktober hield Willy Atema een boeiend verhaal over “Mata Hari”;
-Op 6 november vertelde Bjorn van der Leeuw over de expo “Rembrandt-Velaszquez”;
-Op 11 december ten slotte gaf Hoo Man-Chan een enthousiaste lezing voor een volle zaal over de
tentoonstelling “De Tuinen van Monet”.
# In 2020 vervolgden we de lezingencyclus:
-Op 8 januari kwam Willy Atema vertellen over “Gek van Surrealisme”;
-Op 12 februari sprak Wendy Fossen over de expositie “Breitner & Israels”;
-Op 4 maart hadden we een gezamenlijke thema-avond met de leden van Kunstkring Prins Alexander
over het Depot van Boymans van Beuningen. Spreker was de zakelijk directeur van Boymans. Enkele
Vrienden overwogen de “adoptie” van een Spiegel van het Depot, hetgeen in één geval ook
concreet is gerealiseerd.

-Op 8 april zou Bjorn van der Leeuw komen praten over het onderwerp “Kunst en Marktwaarde”.
Helaas sloeg het corona-virus toe en kwam deze lezing te vervallen. We hopen echter deze lezing
alsnog in oktober te kunnen laten doorgaan.
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# Ook gingen we op 24 januari jl. naar het Gorcums Museum voor een rondleiding met uitleg over de
exposities “Bedrieglijk echt” en “Het geheim van de Meester”. Het werd een uiterst interessant
dagje, niet in het minst door de enthousiaste wijze waarop de conservator van het museum de
rondleiding verzorgde.
# Verder waren we al druk bezig met de voorbereiding voor de jaarlijkse Pinkst’Art, maar ook deze
activiteit moest uiteindelijk worden afgeblazen in verband met de uitbraak van het corona-virus.
Echter: in mei deden we een oproep aan onze kunstenaars om deel te nemen aan:

Inmiddels hebben 16 kunstenaars toegezegd om mee te doen
en is er al aardig wat werk binnengekomen. Vanaf heden staat
op onze website www.sbkzuidplas.nl een selectie van de
aangeleverde werkstukken.
Deelname is nog altijd mogelijk: mocht u zich geïnspireerd
voelen, aanmelden kan met een simpel mailtje naar: sbkzuidplas@gmail.com.
Verder is het de bedoeling om ergens in het najaar weer een echte : “live”-expositie te houden. De
kunstwerken die in het kader van “En Plein Air” zijn gemaakt worden dan getoond. De gedachte is
om de werken in de periode 12 tot en met 26 september te exposeren. Ook hier geldt uiteraard voor
zover de mogelijkheden het toelaten.
Lezingen
Vooruitlopend op hoe de 1½-meter samenleving er straks uit gaat zien hebben we alvast data
gereserveerd in Swanla voor de najaar lezingen. Of het allemaal echt door kan gaan en hoe dan
zullen we tegen die tijd zien. Noteert u vast de volgende data in de agenda:
-dinsdag 8 september: lezing over de expositie “Caravaggio – Bernini” door Wendy Fossen. (De
expositie is weer geopend in het Rijksmuseum en loopt door tot en met 13 september. U kunt er dus
zowel voor als na de lezing nog heen. Wel vooraf reserveren).
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-dinsdag 13 oktober: “Kunst & Marktwaarde -Bjorn van der Leeuw

-dinsdag 10 november: nog invullen
-dinsdag 8 december: lezing over Gustave Klimt – Hoo Man-Chan

En verder
# Jaarlijks wordt in de gemeente Zuidplas de Cultuurprijs uitgereikt. Dit jaar voor de vijfde keer en dat
moet een feestje worden. Als u iemand of een organisatie kent, die vanwege knappe culturele
prestaties in aanmerking komt voor deze prijs kunt u die persoon of organisatie aanmelden. U kunt
ook uzelf aanmelden als u vindt dat u daarvoor in aanmerking komt. Aanmelding kan via
info@scnz.nl en dient vergezeld te gaan van een onderbouwde motivatie. Mogelijk tot 1 september
a.s.
De spelregels voor deelname zijn als volgt:
•

•
•
•

Iedere inwoner van de gemeente Zuidplas mag personen (ook zichzelf) of instanties aanmelden die
minimaal twee jaar in de gemeente Zuidplas zijn gevestigd en actief zijn bij uitingen van beeldende
kunst, architectuur, fotografie, cinematografie, multimedia, muziek, dans, poëzie, theater, proza,
erfgoed of een combinatie hiervan
De uitingen moeten vernieuwend zijn en de kunstbeleving stimuleren.
De uitingen moeten een uitstraling en promotionele waarde hebben
Verworven erkenningen en onderscheidingen tellen mee bij de beoordeling.
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•
•
•
•

Aanmelden van de kandidaten vóór 1 september 2020 via het secretariaat van Stichting Cultureel
Netwerk Zuidplas info@scnz.nl
De argumentatie voor de nominatie dient goed te zijn onderbouwd
De jury nomineert maximaal drie kandidaten en draagt de winnaar voor aan het college van
burgemeester en wethouders
Het college neemt in principe het advies van de jury over.

De uitreiking van de Cultuurprijs zal plaatsvinden op woensdag 11 november a.s.
En tot slot
# De komende tijd exposeert één van onze kunstenaars, te weten Marius Boer in Gouda en wel vanaf
27 juni a.s. in de galerie Etalage voor Kunstenaars van Boudewien Bax op de Hoge Gouwe 9.
Werk van Marius hangt daar gedurende twee maanden.

Blijf gezond en hopelijk tot in september “live”.
Bestuur SBKZ
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