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Beste Vrienden van SBKZ,
Inmiddels is het jaar een stukje op gang en hebben we in januari, al dan niet “dry”, alweer enkele
activiteiten achter de rug. Zo was op 8 januari jl. de lezing over het Surrealisme, door Willy Atema, en
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.
En de volgende activiteiten staan alweer in de steigers. Lees maar mee.
Lezingen
Dit voorjaar hebben we er nog een drietal:
- Op 11 februari komt Wendy Fossen vertellen over de in het Kunstmuseum Den Haag dan lopende
tentoonstelling ‘Breitner en Israels. Vriendschap en rivaliteit’. Het museum zoomt in op de onderlinge
verhouding tussen deze twee grootmeesters uit de late 19de eeuw. De een geboren met de zilveren
lepel in zijn mond, de ander ging op zijn veertiende al werken. Geen wonder dat Breitner met enige
jaloezie Israels entree in de kunstwereld bekeek. Toch vindt Breitner eerder zijn draai dan Israels, die
onder de vleugels van zijn vader uit moet zien te komen. Israels verhuist dan ook naar Amsterdam en
wordt gevolgd door Breitner, wiens stijl hem dan zal inspireren om zijn eigen weg te gaan. De
wedijver blijft, want de opdrachten uit de hogere milieus komen Israels aanwaaien, terwijl Breitner
het moet doen met afbeeldingen van de lagere klassen. Ondanks dat ze elkaar over en weer de loef
willen afsteken, zijn ze toch ook bevriend.

- Op 4 maart is er een gezamenlijke bijeenkomst van SBKZ met de Kunstkring Prins Alexander (KPA)
uit Rotterdam. Wout Braber, Hoofd Huisvesting van het museum Boijmans van Beuningen zal ons

een kijkje geven achter de ideeën en de realisatie van het nieuwe en unieke publiek toegankelijke
Depot. Op 17 maart 2017 ging de eerste paal de grond in. Het unieke en spiegelende gebouw telt 6
verdiepingen, is 39,5 meter hoog en biedt straks ruimte aan 151.00 kunstwerken. De planning is dat
het nog dit jaar wordt geopend. Als u vast wat informatie vooraf wilt bekijken ga dan
naar www.boijmans.nl/depot. Daarnaast zal Rebecca Kraanen, relatiemanager vrienden en
begunstigers van Boijmans, ons graag meenemen naar de voordelen van de vrienden van Museum
Boijmans Van Beuningen.

N.B. Vanwege het feit, dat de leden van KPA bij hun lezingen geen toegang betalen, is voor
deze avond voor leden van KPA en Vrienden van SBKZ ook geen toegang verschuldigd.
Overige belangstellenden betalen € 10 toegang.

- En als “toetje” hebben we dan op 8 april nog een lezing met als onderwerp “Kunst &
Marktwaarde”. Hiervoor komt kunsthistoricus Bjorn van der Leeuw langs.

Alle lezingen zijn in dorpshuis Swanla, Burg. Klinkhamerweg 60, 2761 BJ Zevenhuizen en beginnen op
genoemde data om 20.00 uur (zaal open 19.30 uur). Toegangsprijs Vrienden:
€ 5, overige belangstellenden € 10. U kunt aan de zaal betalen, zowel pin als cash. (Zie ook hierboven
voor wat betreft de lezing op 4 maart!).
Pinkst’Art
We zijn inmiddels begonnen met de voorbereidingen voor de 21e Pinkst’Art, te houden in het

Pinksterweekend van 30 en 31 mei en 1 juni a.s. Momenteel wordt gekeken naar geschikte locaties.
Binnenkort worden alle “versierselen” als banners, beachflags e.d. geinventariseerd en indien nodig
vervangen, zodat we weer mooie reclame kunnen maken. U kunt zich alweer opgeven als
deelnemer/exposant via www.pinkstartzuidplas.nl/inschrijven.
Wij rekenen uiteraard op een grote deelname vanuit de kunstenaars in Zuidplas. We zullen u zo
spoedig mogelijk informeren welke expositieruimtes gebruikt zullen worden.

Expositie (“Vijfluik”) > “Vierluik”
Zoals al eerder aangegeven is het bestuur al enige tijd in overleg met Kunstkring Prins Alexander
(KPA) uit Rotterdam. KPA heeft afgelopen jaar, samen met kunstkringen uit Woerden en Brielle een
drieluik expositie gehouden van werken van kunstenaars uit genoemde plaatsen.
Nu zijn er plannen om een “Vijfluik-expositie” te organiseren met naast al genoemde kunstkringen
ook deelname van kunstenaars uit Capelle aan den IJssel en Zuidplas. Woerden is afgevallen,
vandaar dat we nu spreken van een “Vierluik”.
Bedoeling is om binnenkort gezamenlijk een Thema te kiezen, waarna geïnteresseerde kunstenaars
werken kunnen vervaardigen aan de hand van dat Thema. Wij hebben vanuit SBKZ inmiddels twee
thema’s aangedragen: “Mens, land en water” en “Spiegelingen”.
Eind van dit jaar worden dan uit elke plaats enkele kunstenaars geselecteerd waarvan de werken
worden geplaatst op de Vierluik-expositie, die begin 2021 in alle vier plaatsen (Brielle, Capelle,
Rotterdam, Zuidplas) zal worden gehouden, in elke plaats 6 tot 8 weken in de vorm van een
“reizende tentoonstelling”.
Er zullen in totaal maximaal zo’n 40 werken kunnen worden tentoongesteld, verdeeld over
kunstenaars uit alle 4 deelnemende kunstkringen. Deelname is exclusief voor Vrienden van SBKZ.
Als u interesse hebt om in aanmerking te komen om daar te exposeren stuur dan een mail naar:
sbkzuidplas@gmail.com.
En verder
-In dorpshuis Op Moer in Moerkapelle is gelegenheid tot exposeren van kunstwerken (schilderijen en
fotografie). De afgelopen maanden hebben daar werken gehangen van een drietal kunstenaars uit
Zuidplas, te weten Ruurd Visser, Jacques van der Heijden en Marius Boer. De bedoeling is om te
komen tot een wissel. Als u van de gelegenheid gebruik wilt maken om uw werken daar enige tijd te
exposeren, neem dan even contact op d.m.v. het sturen van een mail: sbkzuidplas@gmail.com. Ook
hier geldt, dat dit aanbod alleen bestemd is voor Vrienden van SBKZ.
Exposeren in Bückeburg, Duitsland.
Van 18 – 21 juni zal er een kunstexpositie voor paleis Bückeburg worden gehouden. Vrienden van
SBKZ zijn uitgenodigd hieraan deel te nemen. Onze gastheren zijn bereid een aantal
overnachtingsmogelijkheden gratis aan te bieden. Degenen die aan deze expositie deel willen
nemen wordt verzocht zich zsm aan te melden via sbkzuidplas@gmail.com. Zie ook de apart
meegestuurde folder van de Kunstkreis. N.B. De daarin genoemde standplaatshuur (dauergebühren)

hoeft door deelnemende kunstenaars uit Zuidplas NIET te worden betaald.
Tips
Voor de museumbezoekers onder ons breken drukke tijden aan. De komende tijd gaan op diverse
plaatsen exposities van start. Hieronder noemen we een aantal.
>Vanaf 1 februari in het museum voor schone kunsten Gent de expo:
“Van Eyck – Een optische revolutie”
>Eveneens vanaf 1 februari in het Kunstmuseum Den Haag: “Breitner en Israels – Vriendschap en
rivaliteit”. (Zie ook hierboven bij “Lezingen”).
>En in Gemeentemuseum Schiedam vanaf 1 februari de presentatie van kunstenaars die meedingen
naar de Volkskrant Beeldende Kunstprijs 2020.
>Nog eentje dan: Vanaf 9 februari in het Noord Brabantsmuseum in Den Bosch:
“Meesterwerken uit Wenen”. De tentoonstelling toont een groot aantal 17de-eeuwse Vlaamse en
Hollandse meesters.
Wordt vervolgd.
Tot slot
Swanla heeft ons gevraagd te bezien of we onze maandelijkse lezingen kunnen verplaatsen. Dit
omdat het er op de woensdag erg druk is en daardoor de vaste gebruiker naar een andere ruimte
moet.
Graag vernemen we of kunt instemmen met verplaatsing naar de dinsdag of dat uw voorkeur
uitgaat naar handhaving van de woensdag.
Graag horen wij, vooral van u als regelmatige bezoeker van onze lezingen, uw mening. Wij nemen
graag uw reactie mee met ons nader overleg met Swanla.
>>>

Bestuur SBKZ

Mail svp. uw voorkeur naar: sbkzuidplas@gmail.com <<<

