Kunstwerf Jaarverslag

2017

Inleiding.
Bestuur en organisatie
Omdat voor een aantal bestuursleden de statutaire termijn eind 2017 was verlopen, heeft het zittende bestuur
in 2017 zich ingespannen om (komende) vacatures in te vullen. Deze acties konden met succes worden afgerond. Dit geldt niet alleen voor 2017 maar ook voor de vacature van penningmester in het begin van 2018.
Het bestuur vergaderde dit jaar 9 maal. Veel tijd werd besteed aan het veilig stellen van het huidige subsidieniveau voor de komende jaren. Fracties werden bezocht en de Raad werd aan de hand van een powerpointpresentatie over de activiteiten van de afgelopen 10 jaar geïnformeerd over de rol en de betekenis van Kunstwerf
in Ooststellingwerf. Dit resulteerde in een unaniem besluit van de gemeenteraad om het huidige subsidieniveau gedurende de komende 4 jaar te handhaven.
Naast ambtelijk overleg werd eenmaal met de wethouder bestuurlijk overleg gevoerd.
In september werd afscheid genomen van Janou Sipsma die vanaf de start van Kunstwerf een belangrijke
motor van de stichting is geweest. Opbouw, coördinatie en p.r. vormden de kerntaken die zij verrichtte. Mede
dankzij haar inspanningen heeft de stichting thans een hechte structuur van zelfstandig draaiende werkgroepen, met als nieuwste loot de werkgroep muziekwerf plus.
Voor de p.r. heeft Kunstwerf per 1 september Anita Boel kunnen aantrekken.
Met een overzicht van de situatie per 31-12-2017 wordt dit jaarverslag afgesloten.

Activiteiten
In 2017 heeft Stichting Kunstwerf opnieuw een scala aan activiteiten kunnen realiseren voor de inwoners van
Ooststellingwerf en ook dit jaar werd hiervan veelvuldig gebruik gemaakt. De met de gemeente overeengekomen prestatieafspraken zijn meer dan gehaald. Dit geldt met name voor het filmaanbod.
De kunstwerfplaats bood nog tijdelijk ruimte voor de Maderbeelden. In de zomer en in december organiseerde
Kunstwerf twee zeer verschillende exposities in het centrum van Oosterwolde. Een volledig overzicht van de
activiteiten van Kunstwerf vormt de start van dit jaarverslag. Vervolgens wordt met korte omschrijvingen een
meer inhoudelijk beeld van de verschillende activiteiten gegeven. Bezoekersaantallen en enkele impressies/
reacties vormen de finishing touch.
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Het jaar 2017, een overzicht.
7 januari

film

Shneider vs Bax

13 januari

kinderfilm

De grote vriendelijke reus (GVR)

20 januari –

Wintercursus kunstgeschiedenis

Symbolen en mythologie in de kunst

24 februari
21 januari

film

Abreza de la Serpiente

4 februari

film

Elle

14 en 28 februari

praatavonden

Passie voor de kunst

18 februari

film

Café Derby

19 februari

concertlezing

Jan Brokken: De Kozakkentuin

4 maart

film

A quiet passion

6 maart

lezing

Helden en heiligen

13 maart

lezing

Moskou het derde Rome

18 maart

film

Angry Indian Godesses

15 april

film

Tonio

1 april

film

Juf Kiet

29 april

film

Captain Fantasic

4 mei
19 mei

Herdenken wij
workshop

Maskers maken

beeldende kunst

Kunstroute

Juni/juli

expositie amateurkunst

Zinderende zomerweken

23 september

film

Toni Erdmann

5 -12 oktober

literatuur

kinderboekenweek

7 oktober

film

Verdwijnen

4 november

film

In the Croswind

18 november

film

Peterson

27 november

lezing

The American Dream

2 december

film

Kedi

13 t/m 16 december

expositie

Schat op zolder

film
herdenking

535 bezoekers waarvan 85 kinderen
Ca 125 deelnemers

3 t/m 5 juni

Opgeteld

concertlezing

78 bezoekers

Cursussen en workshops

83 deelnemers

lezingen

95 bezoekers

kinderboekenweek

80 leerlingen

Kunstroute en exposities

1250 bezoekers

Totaal bereik

Ca 2250 personen
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FILM
De werkgroep Filmwerf organiseerde in 2017 in totaal 15 filmvoorstellingen.
De reguliere film avonden op de zaterdagavond trokken bijna 450 bezoekers.

Daarnaast was er op 23 januari een speciale kindervoorstelling voor basisschool de Riemsloot uit Appelscha.
Zo’n 85 kinderen en hun ouders en enkele leerkrachten genoten die avond van de film de Grote Vriendelijke
Reus naar het boek van Roald Dahl.
7 januari: Love & Friendship. Een ironische titel voor deze opgewekt-venijnige liefdessatire, gebaseerd op
Jane Austens briefroman “Lady Susan”. Engeland, eind 18e eeuw. De berooide weduwe Lady Susan trekt ongevraagd in bij haar schoonzus, die de bui direct al ziet hangen. Lady Susan manipuleert er op los om zichzelf
en haar dochter aan een rijke echtgenoot te helpen. Ondertussen zijn de mannen blind voor haar doortrapte
gedrag. Whit Stillman maakte van Jane Austens novelle een bruisende, up-tempo kostuumfilm waar het plezier van afspat.
21 januari: Omhelzing van de Slang (Abrazo de la Serpiente). Het Amazonegebied, begin 20ste eeuw. De
tijd waarin nieuwe gebieden in kaart worden gebracht en lokale volkeren worden onderdrukt. Hier vindt een
bijzondere ontmoeting plaats tussen twee ontdekkingsreizigers en een sjamaan, die samen beginnen aan een
levensgevaarlijke tocht door de jungle. Veelbekroonde film in adembenemend zwart-wit.
4 februari: Elle, de nieuwste film van Paul Verhoeven. Michèle (Isabelle Huppert) lijkt onverwoestbaar. Ze is
hoofd van een toonaangevend videogamebedrijf en hanteert zowel zakelijk als privé dezelfde genadeloze houding. Maar als ze in haar huis wordt aangevallen en verkracht door een onbekende man, verandert haar leven
drastisch. Ze besluit zelf achter de dader aan te gaan, en belandt in een spannend kat-en-muis-spel dat elk
moment uit de hand kan lopen.


18 februari: Café Derby, het debuut van regiseur Lenny van Wesemael. Een tedere familiekroniek van een
marktkramer met een kroostrijk gezin die rijk hoopt te worden van het bezoek van de paus aan Belgie in 1985.
Dat het allemaal niet zo wil lukken valt te verwachten, maar Van Wesemael is niet geïnteresseerd in een optimistisch sprookje. Alle dromen en hoop van de vader fungeren als achtergrond voor waar het echt om gaat:
een ontroerende kijk op een vader-dochter relatie.
4 maart: A Quiet Passion. Tijdens haar leven vond Emily Dickinson weinig erkenning. Niet één gedicht publiceerde ze onder eigen naam. Pas na haar dood werd ze omarmd als een van de belangrijkste negentiende-eeuwse Amerikaanse dichters. Emily Dickinson had weinig op met uiterlijk vertoon, maar haar innerlijke
leven was des te rijker. En ze was rebels: ze brak met het geloof, met de stijlregels van de poëzie en met de
verwachtingen over de rol van de vrouw. Davies weet het innerlijke leven van de dichteres Emily Dickinson
mooi te vangen in deze biografie die net zo sereen en zorgvuldig is gecomponeerd als Dickinsons fraaie gedichten.
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18 maart: Angry Indian Goddesses. Modefotograaf Frieda nodigt in de week voor haar bruiloft zes vriendinnen uit in een groot koloniaal huis in Goa. De slimme, goedgebekte vriendinnen brengen er samen een week
door. Hun girl power attitude is overtuigend en tegelijk bedrieglijk. Zíj mogen dan klaarstaan om de wereld te
veroveren, de wereld om hen heen is daar nog lang niet aan toe. Angry Indian Goddesses brengt die boodschap op overrompelende wijze onder de aandacht.
1 april: De kinderen van Juf Kiet, een documentaire van Peter en Petra Lataster-Czisch. Een prachtig, filmisch document over juf Kiet die een klas vol migrantenkinderen heeft, onder wie veel vluchtelingen. Ze worden klaargestoomd om later tussen de rest van de kinderen op school te passen. De film is met veel liefde
gemaakt, waardoor je stuk voor stuk zelf ook van alle kinderen gaat houden. Een echte feelgoodmovie!


15 april: Tonio van Paula van der Oest, naar het boek van A.F.Th. De 21-jarige Tonio van der Heijden wordt
door een auto geschept en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overlijdt. Het leven van
zijn ouders, die hun enige zoon op de intensive care zien overlijden, verandert drastisch. Zijn bestaan laat een
fantoompijn achter bij zijn ouders, die in alles om hen heen en in henzelf aan hem herinnerd worden. Ze rouwen, maar moeten ook proberen te voorkomen dat hun eigen levens in een neerwaartse spiraal van verdriet
terechtkomen.
29 april: Captain Fantastic van regisseur Matt Ross. In de prachtige bossen in het noordwesten van Amerika
heeft Ben (Viggo Mortensen) zijn ideale wereld geschapen. Een perfecte plek voor zijn zes kinderen, ver weg
van de hectiek en de sociale druk van het hedendaagse bestaan. De kinderen studeren en leren jagen. Het
leven is puur en overzichtelijk. Tot een dramatische gebeurtenis het gezin doet besluiten de confrontatie met
de buitenwereld aan te gaan. Met zowel heftige als hilarische gevolgen…Niet alleen Mortensen maakt grote
indruk, maar ook de kinderen zijn stuk voor stuk verbluffende acteurs. Matt Ross won de prijs voor Beste Regisseur in het programma ‘Un Certain Regard’ van het Filmfestival van Cannes.
23 September: Toni Erdmann van Maren Ade. De ambitieuze zakenvrouw Ines - beetje gestresst, verder alles
in orde - werkt bij een groot Duits bedrijf in Boekarest. Als onverwachts haar irritante vader op de stoep staat
is ze niet blij. Geen wanorde of verrassingen alstublieft dank u! Haar vader wil weten of ze gelukkig is en als
Ines daar niet echt antwoord op kan geven, begint er ineens van alles te verschuiven. Ines’ irritante vader wil
perse haar leven opnieuw zin geven en introduceert een nieuw personage in haar leven: de onbestaande, onuitstaanbare Toni Erdmann.
7 oktober: Verdwijnen van Boudewijn Koole: De derde film van Boudewijn Koole in korte tijd, na Kauwboy
(2012) en Beyond sleep (2016). Ook in deze film is het landschap van Noorwegen als decor gekozen. “Verdwijnen” is een fysieke, zoekende film waarin een kille wind waait tussen dochter Roos ( Rifka Lodeizen) en
moeder Louise ( Elsie de Braauw). Roos brengt haar jaarlijkse bezoek aan haar moeder in Noorwegen. Dit
keer is het bezoek echter anders, want Roos heeft slecht nieuws. Het verleden maakt het Roos moeilijk haar
moeder dit slechte nieuws te vertellen. En dan blijkt dat de relatie moeder-dochter toch nog een heel nieuwe
kant op kan gaan.
4 november: In the Crosswind van Martti Helde. Dit speelfilmdebuut toont de overlevingsstrijd in een Siberisch vrouwenstrafkamp in 1941. Een wapperend gordijn, een fladderend hoofddoekje en een knipperende
wimper verraden dat er leven is. De Estse regisseur Martti Helde (1987) presenteert het verleden in In the
Crosswind als flarden herinneringen die zijn stilgezet. Zijn onderdompelende tableaux vivants zijn geen levende schilderijen, maar ademende zwart-witfoto’s. De acteurs beelden als bevroren een scène uit en de camera
spookt tussen ze door, wat je als kijker een beklemmend gevoel geeft van er zelf bij te zijn. In the Crosswind is
een unieke visuele reis langs de slachtoffers van een vergeten genocide.
18 november: Paterson van Jim Jarmusch. ‘Het leven heeft geen plot, dus waarom een film wel?’, aldus Jim
Jarmusch. Een dichtende buschauffeur wordt een week gevolgd. Het voortkabbelende leven krijgt schoonheid
door oog voor het alledaagse, waardoor de film geen moment verveelt. De kijker leert het leven te bekijken
met liefdevolle blik.
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2 december: Kedi van Ceyda Torun.
Kedi, het Turkse woord voor ‘kat’, is geen gewone kattenfilm.
Kedi is een film/documentaire over de honderdduizenden katten die zwerven door de straten van de stad
Istanbul. Ze zijn een essentieel onderdeel geworden van de diverse sociaal-geografische gemeenschappen in
de stad. “De problemen die de straatkatten moeten overwinnen, lijken op de problemen die we allemaal hebben,” vertelt een van de getuigen in de film.

Wintercursus symboliek en mythologie in de kunst.
(vanaf 24 januari zes vrijdagmorgens van 10.00 tot 12.00 uur in Hotel Zon )

“Je ziet het pas als je het door hebt” (Johan Cruijff).
Hoe herken je de Heilige Jacobus of de godin Athena? Waarom heeft Jozef zijn kous uitgetrokken? Is een
uil altijd een wijs dier en wordt een zwarte kat geassocieerd met het kwaad? In deze cursus draait het om de
‘beeldtaal’ in de christelijke, mythologische en wereldlijke kunst.
Symboliek wordt gebruikt om een bepaalde betekenis aan een voorwerp of afbeelding te geven. Veel symbolen zijn over de hele wereld bekend. Voorbeelden zijn de hond (trouw), een weegschaal (rechtvaardigheid),
een duif (vrede) en een hart (liefde). Sommige symbolen zijn tijdgebonden en alleen herkenbaar voor mensen
in een bepaalde periode. Soms is er een verborgen betekenis, die alleen bij ingewijden bekend is.
Kunst kent een grote rijkdom aan motieven, tradities en betekenissen. In de cursus buigt u zich over symbolen, thema’s en verborgen verhalen. U leert motieven te herkennen en met eigen ogen de betekenis van een
kunstwerk te ontrafelen. Na afloop kijkt U met andere ogen naar kunst.
De eerste twee colleges gaan over de klassieke Oudheid. In de loop der eeuwen is de Griekse mythologie
als een bron van inspiratie gebruikt door ontelbare kunstenaars. Voor een begrip van veel kunst is kennis van
de Griekse mythologie nodig. Waarom ontvoert de Griekse oppergod Zeus het meisje Europa in de gedaante
van een stier? Hoe zorgde Helena’s twistappel voor de 10 jaar durende Trojaanse Oorlog? De Goede Herder
is in eerste instantie de mythologische herder Orpheus, maar staat in de vroeg-Christelijke kunst voor Christus. Renaissance-kunstenaars gebruiken de klassieke Oudheid om er symbolen, duidingen en attributen aan
te ontlenen. Denk bijvoorbeeld aan Breugel’s Landschap met de Val van Icarus (1558). Of de duif van de Heilige Geest die tot attribuut wordt van de godin van de liefde, Venus.
Dan volgen twee colleges over de christelijke kunst van de Middeleeuwen met tal van heiligenlegenden. De
middeleeuwer zoekt naar diepere, hemelse of goddelijke duiding van aardse zaken en ontleent daaraan zekerheid en bevestiging. We komen weer een stier tegen, nu als symbool van de evangelist Lucas. Waarom is dat
en welke symbolen hebben de andere evangelisten? Wie is de vrouw met de zalfpot? Waarom heeft het Christuskind soms een appel en soms een vogeltje in zijn hand? Wat zijn Mariabloemen en Mariakleuren?
De laatste twee colleges behandelen de burgerlijke (genre)kunst van de Gouden Eeuw. Schilderijen ‘ter lering en vermaak’. Is het Melkmeisje van Johannes Vermeer (1658) een kuis stilleven of een zinnebeeld van
liefde en erotiek? Wat dubbelzinnigheid betreft: is een afbeelding van Het Doktersbezoek wel zo onschuldig?
En wat is de betekenis van de vogelkooitjes op interieurstukken? Vruchten staan in stillevens symbool voor
6

de vergankelijkheid van het leven; exotische vruchten staan juist voor rijkdom. Overrijp fruit verwijst naar de
tijdelijkheid van aardse genoegens, evenals muziekinstrumenten (vanitas). Een bellenblazend jongetje is niet
alleen een uitbeelding van een spelend kind, maar symboliseert de ijdelheid, tijdelijkheid en zinloosheid van
het aardse.
38 deelnemers genoten van een boeiende cursus, die werd gegeven door mevrouw drs Breukink, docent
kunstgeschiedenis aan de Vrije Academie te Amsterdam.
Indeling van de cursus “Je ziet het pas als je het door hebt.” Is als volgt:
*Mythen en legenden uit de klassieke Oudheid
College 1    Griekse goden en helden

College 2  Zege en deugd in het oude Rome


Rafael, Bijeenkomst van de goden, 1515-1517

*Christelijke symboliek in de Middeleeuwen en Renaissance
College 3

De bijbel en het leven van Christus

Reliëf van Dea Roma met Victoria en een
hoorn des overvloeds Bardo Museum, Tunis
4 De Gouden Legende: heiligen en hun wonderen


Adriaen van Wesel, Laatste Avondmaal, 1480-1490,
beschilderd hout, Catharijneconvent, Utrecht

Aartsbisschop Jacobus de Voragine

*Emblemen en allegorieën in de Gouden eeuw
College 5
Zinne- en minnebeelden

College 6


Gabriël Metsu, De vogelverkoper (detail), 1662


Ter lering en vermaak

Jan Steen, ‘Soo voorgesongen, soo nagepepen’ ca.
1668-1670, olieverf op doek Mauritshuis Den Haag
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Concertlezing De Kozakkentuin
Jan Brokken (1949) is schrijver van romans, reisverhalen en literaire non-fictie. In 2016 was hij al te gast in
Ooststellingwerf met de Concertlezing Baltische Zielen. In 2017 met de Kozakkentuin. De concertlezing Baltische Zielen was een groot succes, maar met De Kozakkentuin bewees Jan Brokken zich opnieuw als een
verteller van formaat.
De Kozakkentuin doet op wijze verslag van de vriendschap tussen de jonge officier van justitie Alexander von
Wrangel en de verbannen schrijver Fjodor Michajlovitsj Dostojevski in Siberië. Jan Brokken vertelde over de
ontstaansgeschiedenis van De Kozakkentuin, het tijdloze van vriendschap, zijn fascinatie voor Rusland en de
rol en de betekenis van Dostojevski in de literatuur. Marcel Worms voerde werken uit van Modest Moessorgski, Pjotr Iljitsj Tsjaikovski, Alexander Glazoenov, Sergej Rachmaninov, Igor Stravinsky, Alexander Skrjabin en
Dmitri Sjostakovitsj.

Jan Brokken:” In het boek Baltische Zielen heb ik vijftien families geportretteerd die model stonden voor de geschiedenis van de Baltische landen. Van een van de families, de familie Von Wrangel,
heb ik de memoires gekregen van een overgrootvader die zeer bevriend was met de grote Russische schrijver
Dostojevski. Het gaf een unieke inkijk in het midden van de 19de eeuw”.
Ook de man vrouw verhoudingen komen aanbod, vrouwen die flirten en mannen die egocentrisch zijn. Dit gaf
Brokken een ander beeld van de 19de eeuw. Brokken; ‘Ik vond het een ontdekking. De mannen zijn egocentrisch maar Dostojevski wordt in Siberië verliefd op een intellectuele vrouw, Maria. Zij is heel taalgevoelig, en
dat telt voor hem. Het idee dat we hebben is dat vrouwen in die tijd preuts, onwetend en ongeletterd waren.
Maar Dostojevski’s Maria is naar school geweest, en hij wordt mede daarom verliefd op haar. Dostojevski was
dus een feminist avant la lettre door op deze vrouw te vallen. Onafhankelijke vrouwen hebben kennelijk altijd
bestaan, ook in de 19de eeuw. Ik vond het verbazingwekkend. Misschien hebben we wel een totaal verkeerd
beeld van die tijd.’
Ook dit jaar werd het weer een zeer boetende concertlezing die door ruim 75 mensen werd bezocht.
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Lezingen met beelden.
Maart: Op het snijpunt van religie en kunst
Gespreksleiding
Wanneer
Data
Aanvang
Locatie

drs Thea Willemsen
drs Tatjana Aleksejevna Polman-Gorlova,
Maandagavond
2017: 6 en 13 maart
20.00 uur (tot 22:00 uur)
Dorpskerk, Oosterwolde

Drie thema-avonden in samenwerking met de Werkgroep Activiteiten Dorpskerk .
6 maart “Helden en heiligen: beeldcultuur in middeleeuwse handschriften”.
Lezing met beelden door drs Thea Willemsen.
In de late Middeleeuwen werden in Vlaanderen en Parijs behalve verluchte gebedenboeken ook op grote
schaal handschriften vervaardigd met een wereldlijk onderwerp. Vooral geschiedkundige werken genoten veel
belangstelling, maar ook andere genres als ridderromans en klassieke heldendichten. Zo werd het boek van
de Romeinse schrijver Valerius Maximus, Facta et dicta memorabilia (31 n.Chr.) in 1375 in het Frans vertaald
in opdracht van de Franse koning. De tekst werd daarna veelvuldig gekopieerd en van afbeeldingen voorzien.
Belangrijk is ook het boek De Civitate Dei (De stad van God) van Augustinus waarin niet alleen de geschiedenis van het Romeinse Rijk aan bod komt, maar ook de Griekse filosofie en natuurlijk het ontstaan van de
Stad van God. Ook het verhaal van Aeneas, de held van Troje werd in meerdere werken ten tonele gevoerd.
Centrale vraag in deze lezing is: op welke beeldtraditie baseerden de kunstenaars zich, waaraan ontleenden
zij hun ontwerpen en bepaalden zij zelf welke scenes werden verlucht? Lazen zij de tekst of kregen ze een
specifieke opdracht van degene die het boek produceerde? Werd er rekening gehouden met de opdrachtgever
in de aankleding van de scenes? En wat vooral interessant is: maakten zij gebruik van deelontwerpen van de
veel vaker uitgevoerde verluchtingen in gebedenboeken? Bij de beantwoording van deze vragen wordt ingegaan op de verschillen én overeenkomsten tussen de christelijke en de wereldlijke beeldtraditie.

Drs. Thea Willemsen studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam met als specialisatie
laatmiddeleeuwse schilderkunst. Ze geeft al jaren cursussen en lezingen, onder andere bij diverse HOVO-instellingen..

De stad Jeruzalem

De ontvangst van
Helena en Paris in
Troje.


Beide afbeeldingen zijn afkomstig uit een handschrift uit de British Library Londen Harley MS 4376.
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13 maart “Moskou het derde Rome” (over de geschiedenis van een stad)
‘Twee Romes zijn gevallen. Het derde houdt stand. En een vierde zal er niet zijn. Niemand zal uw christelijk
tsarendom vervangen!’, zo schreef monnik Filofej van Pskov in 1510 aan de grootvorst van Moskou. De Russisch-Orthodoxe Kerk is uit de Byzantijnse Kerk ontstaan. Grootvorst Vladimir (980-1015) wilde een Byzantijnse prinses trouwen en daarvoor moest hij christen worden. Na zijn bekering gaf hij Byzantijnse architecten en
kunstenaars opdracht om kerken te bouwen vol iconen, fresco’s en mozaïeken. In 1453 viel Constantinopel
(het ‘Tweede Rome’ in handen van de Turken. In de periode daarvoor was de invloed van Byzantium zo groot
geweest, dat Rusland na de val van het Byzantijnse Rijk de Byzantijnse cultuur kon voortzetten. Toen werd
Moskou het ‘Derde Rome’ genoemd. Tijdens de lezing maakt u kennis met het heden en verleden van de
hoofdstad van Rusland. Centraal staan het Kremlin en het Rode Plein. Dit was gedurende vele eeuwen het
geestelijke en wereldlijke centrum van het land. Van hier uit werd de stad uitgebreid. Het Moskou van nu heeft
vele veranderingen ondergaan - moderne winkelcentra, overal terrasjes en een uitgebreid aanbod aan goede
restaurants. Het imponerende Rode Plein, het Kremlin, de vele oude kloosters en kerken, de mooiste metro
(‘ondergrondse paleizen’) ter wereld, de brede straten, de gebouwen uit de Stalinperiode en vermaarde musea
waaronder de wereldberoemde Tretyakovgalerie. Het schitterende Bolsjojtheater trekt jaarlijks duizenden bezoekers die zich laten betoveren door de fantastische balletten en operavoorstellingen.

Het Rode Plein met links de muur van het Kremlin en rechts de Basilius Kathedraal
Drs Tatjana Aleksejevna Polman-Gorlova, van geboorte Russische studeerde Russische cultuurgeschiedenis in St. Petersburg. Ze is docent aan de volksuniversiteit van Wageningen en als docent Russische taal en
literatuur verbonden aan het centrum voor Byzantijnse cultuur in kasteel Hernen
De beide avonden werden door respectievelijk 25 en 35 personen bezocht. .
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November:
27 november, The American Dream, Amerikaans realisme 1945 – 2017
Lezing met beelden door mevrouw drs M Breukink
Vanaf het najaar van 2017 presenteren het Drents Museum en de Kunsthalle Emden (Duitsland) de grote
internationale kunsttentoonstelling The American Dream. (19 november 2017 – 27 mei 2018). De dubbeltentoonstelling - tegelijkertijd te zien in Assen en Emden - is een tweeluik over Amerikaans realisme van 1945
tot heden met onder meer werken van Amerikaanse topkunstenaars als Edward Hopper, Andrew Wyeth, Roy
Lichtenstein, Andy Warhol, Alice Neel, Richard Diebenkorn, Martha Rosler, Alex Katz en Chuck Close.
Het is de eerste keer dat zo’n groot overzicht van Amerikaans realisme in Europa te zien is. In het Drents
Museum zal vooral de Amerikaanse kunst van 1945 tot 1965 te zien zijn, terwijl Kunsthalle Emden de schijnwerpers richt op de kunst van 1965 tot heden. De beide musea werken samen met verschillende Amerikaanse
musea. Bovendien putten zij uit particuliere collecties die toonaangevende verzamelingen op het gebied van
Amerikaans realisme hebben. Het geheel belooft een spectaculair overzicht te worden van het Amerikaans
realisme van 1945 tot heden. Naast de abstracte kunst heeft zich in Amerika na de Tweede Wereldoorlog een
nieuwe vorm van realisme ontwikkeld: een koele realistische blik op het dagelijks leven, ‘the American way of
life’.
Drs Margaret Breukink docent kunstgeschiedenis verbonden aan de Vrije Academie voor Kunsthistorisch Onderwijs te Amsterdam, zal de tentoonstelling nader toelichten.
Met veel genoegen luisterden en keken de 40 belangstellenden naar de uitleg die mevrouw Breukink aan de
hand van vele beelden deze avond gaf.
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“Passie voor de kunst”
Dinsdag 14 en dinsdag 28 februari 2017 om 20. 00 uur in Hotel de Zon te Oosterwolde.
Kunstwerf bestaat 10 jaar en het is tijd de balans op te maken.
We zijn op zoek naar nieuwe bestuurders, niet direct, maar voor 2018.
Omdat de koers voor dat jaar al wordt bepaald in 2017 wil we nu al graag met u in gesprek.

20.00 uur Ontvangst&Kennismaking door de heer Theo van Gilst voorzitter
20.15 uur Korte terugblik op 10 jaar Kunstwerf
21.00 uur In gesprek over kansen en mogelijkheden van Kunst in Ooststellingwerf
22.00 uur Afsluiting
Beide avonden is geanimeerd gesproken over de toekomst van kunst en Kunstwerf in onze gemeente. De
avonden vormden ondermeer de aanzet tot een nieuwe werkgroep bij de . Ook bleek bij verschillende personen de belangtelling gewekt voor het in de toekomst bekleden van een bestuursfunctie.

VRIJHEID GEEF JE DOOR!
In Nederland zijn het hele jaar herdenkingen van verschillende groepen oorlogsslachtoffers. Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we alle slachtoffers samen. Ook in Oosterwolde vond dit jaar weer deze
herdenking plaats .
Vanaf half acht verzamelden zeker 100 mensen die mee wilden lopen in de stille tocht, zich bij de bibliotheek.
Om ongeveer kwart voor acht vertrok de tocht richting verzetsmonument op de Brink. Tijdens de tocht luidde
de klok van de Dorpskerk en klonk er tromgeroffel. Op de Brink werd het Taptoesignaal geblazen, gevolgd
door twee minuten stilte. Hierna legde Tammo Munting, namens de gemeente Ooststellingwerf een krans. De
tweede krans, namens de bevolking, werd dit jaar gelegd door Veerle (10 jaar) en Evalien (16 jaar) Stapper.
De muzikale omlijsting werd verzorgd door Muziekvereniging Oosterwolde. Scouts van de Biezenhutters droegen de kransen tijdens de tocht en anderen zorgen ervoor dat de tocht geen verkeershinder ondervond. Na
de kranslegging konden aanwezigen hun eer betuigen door langs het monument te lopen, en/of bloemen te
leggen.
Na de eerbetuiging vond de afsluiting plaats in de Dorpskerk, waar Tammo Munting een toespraak hield, Veerle voorlas uit Het Dagboek van Anne Frank en Evalien een gedicht voordroeg. De Muziekvereniging Oosterwolde bracht nog enkele muziekstukken ten gehore. Rond kwart voor negen was de plechtigheid afgelopen.
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Workshop Maskers maken.
Op 19 mei organiseerde Stichting Kunstwerf in hotel de Zon de Avond van het Masker.
De aanleiding voor deze avond was dat jeugdtheaterschool Kunst en Vliegwerf bezig was met het repeteren
voor de maskervoorstelling Pinokkio eind juni bij Olmen Es.
Op deze vrijdagavond de 19de mei nodigde Stichting Kunstwerf alle mensen die geïnteresseerd zijn in theater
uit om naar Hotel de Zon te komen om kennis te maken met mogelijkheden en gebruik van het masker in het
(amateur)theater.
De avond werd gestart met scenes uit de voorstelling Pinokkio en zo werd direct kennis gemaakt met deze
speelstijl. Vervolgens gaf Frans Krom een korte inhoudelijke inleiding over maskers. Frans Krom. Frans is
een bevlogen maskermaker en speler, met kennis van de cultuurhistorische, expressieve en vormtechnische
aspecten van het masker weet hij mensen direct te raken. Aansluitende werd door leden van maskertheatergroep “Vreemd Hoofd” een workshop maskerspel gegeven waarbij de belangstellenden zelf konden ervaren
hoe het is om met een masker op te spelen.
In de workshop werd aan de slag gegaan met maskers waarin een bepaalde menselijke karakter is vastgelegd. Dit betekent dat door het karakter al veel dingen zijn vastgelegd. Bijvoorbeeld hun manier van lopen,
stemgebruik, houding en gebaren. In de workshop kwam tot uitdrukking hoe je met je eigen fysieke bouw dit
karakter via houding stem en beweging aan het publiek laat zien en hoe je de verlangens, wensen, behoeften,
etc.van het karakter laat zien. Maar door het vastgelegde karakter heeft een masker ook een beperking, je
kunt niet alles meer spelen.
Er waren voor de pauze ruim 45 mensen die een deel hebben meegemaakt van de workshop. Daarna hebben
12 deelnemers het verdiepingsonderdeel nog gedaan. Uitleg en uitspellen van de karakters van Commedia
dell’arte.
Dit is een vorm van improvisatietheater uit Italië. Het was vooral populair van de 16e tot de 18e eeuw. Een
andere benaming voor het genre is commedia delle maschere, naar de gebruikte maskers. De deelnemers
hebben de karakters ontdekt en gespeeld , in commedia dell’arte worden serieuze en komische elementen
gecombineerd. Er werd tijdens de workshop hard gewerkt en gelachen omdat een aantal deelnemers zich volledig inleefde in de karakters. Iedere Italiaanse regio leverde een masker of vaststaand type die nog steeds
worden gespeeld : Zo zorgde het erudiete Bologna voor de figuur van de pedante Il Dottore, de handelsstad
Venetië voor het type van de koopman Pantalone, het aan Spanje onderworpen Napels voor de Capitano, en
Bergamo, de stad van de lastdragers, voor de lepe dienaren Arlecchino en Brighella.
Vooral Pantalone werkte op de lachspieren, hij is een sluwe, oude, decadente, rijke koopman die uit is op
geldgewin of het versieren van knappe vrouwen.
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Kunstroute 2017
Met Pinksteren stonden de deuren van de Kunstenaars in Ooststellingwerf weer wagenwijd open vanaf zaterdag 3 juni t/m maandag 5 juni van 11 tot 17 uur. Ook dit jaar was er een gevarieerde Kunstroute door het
mooie Ooststellingwerf langs de Tjonger en de Lende, langs bos en hei. Een tocht in de lentezon, in combinatie met een persoonlijke en warm ontvangst bij de 16 locaties en 17 deelnemers, met zeer gevarieerd werk.
Bij Nora de Klein in Appelscha was een theetuin ingericht met heerlijke taart.
Maar ook op bij de andere locaties was heel wat te beleven, live muziek bij Alice Buis, koeien aaien in Nijeberkoop en een kijkje achter het weefgetouw bij het weefcollectief Fryslân in Oosterwolde. Of in Makkinga bij
Silver &Stone in de prachtig oude boerderij was het genieten van de locatie en van de mooie sieraden in edelmetaal.
In het kleinste dorp van Ooststellingwerf, in Nijeberkoop, waren maar liefst drie locaties. Atelier Nijewende
van Jitske en Jaap Azier deden al eerder mee. Jitske volgde een opleiding aan de vrije kunst academie in
Den Haag. Ze maakt verstilde beelden van klei die daarna in brons worden gegoten en in Nijeberkoop worden afgewerkt. Nieuw waren ‘Natuurlijk Margreet’ en ‘Friesgoed’ op nummer 3&5 op de Bovenweg. Margreet
de Vries volgde een opleiding in Assen en maakt verhalend werk van textiel, kleurrijk en sprankelend, zoals
ze zelf ook is. Ze wil haar inzichten en vergezichten graag delen met anderen. ‘Friesgoed’ is een creatieve
brûsplak, die ruimte biedt aan kunst en producten die met aandacht zijn gemaakt en een verbondenheid hebben met Friesland. Het werk van Liduin van Noord en Janou Sipsma was er te zien.
Bij het weefcollectief kon men zien dat ze met de tijd mee gaan en het aantal weefgetouwen zich steeds verder uitbreidt. Er was zelfs een weefgetouw met PC er bovenop, deze hebben ze kunnen aanschaffen met behulp van een subsidie.
In Appelscha waren maar liefst vijf locaties dit jaar, het huis en de tuin van Saber Mikael stond weer open voor
publiek en ook bij Jeanette Jipping stond de deur open. Jeanette volgde haar opleiding aan de klassieke academie voor schilderkunst; water, ruimte, kleur, licht, lucht en stilte zijn de steekwoorden in haar schilderwerk.
Ook bij Riemsoord hing divers werk van verschillende deelnemers van het atelier Klokhuis, terwijl de dames
van kunst collectief ‘de Appelschaere’ ook dit jaar weer op zoek waren naar nieuwe uitdagingen.
Richting Fochteloerveen kwam men langs Stichting Nobilis met een unieke collectie aan prentkunst en In de
tuin bij de wol studio Fochteloo was het inspirerende werk van de cursisten van Anneke Hagen te zien.
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De Kunstroute, een impressie.
Of het nu aan het weer lag of iedereen ineens naar Ooststellingwerf kwam omdat de wind de goed kant op
stond, het aantal bezoekers op de 16 locaties was dit jaar ongekend hoog.
Gemiddeld 150 mensen per locatie, zowel in Appelscha, Oldeberkoop, Makkinga, Donkerbroek, Fochteloo en
Oosterwolde. Saber Mikael “Het was echt overweldigend zoveel mensen heb ik nog nooit gehad en ik doe al
mee vanaf het eerste uur. Waarom dit jaar zoveel bezoekers, heb geen idee”.
Zaterdag kwam het rustig op gang , maar zondag kon er gesproken worden over een topdrukte en ook 2de
Pinksterdag begon het na 12 uur te lopen. Mensen op de fiets die elke dag een ander deel van de route fietsten, rondje Appelscha en volgende dag route Makkinga en Nijeberkoop en Olderberkoop.
Wat opviel is waren de twee nieuwe deelnemers in Nijeberkoop zij hadden ruim boven de 200 bezoekers. Het
versterkte elkaar, de drie locaties in Nijeberkoop, atelier Nijewende , Natuurlijk Margreet en Friesgoed, hadden vooraf al gezegd mensen naar elkaar door te sturen en dat werkte. Alle drie zien zij dat delen winst is, juist
het elkaar gunnen is elkaar versterken.
Janou Sipsma van Friesgoed: “Het was zo verrassend dit weekend, mensen uit de eigen regio maar ook toeristen kwamen langs en mensen waren geraakt door wat ze tegen kwamen op de kunstroute aan kunst maar
ook aan landschap”. De twee nieuwe locaties hadden een week vooraf gaand aan de Kunstroute een sneak
preview gehouden voor eigen dorpsgenoten en ook daar waren ruim 40 bezoekers. Juist de eigen omgeving
betrekken is van belang het kan eigen inwoners van de gemeente stimuleren te komen met nieuwe initiatieven. Het onderzoek van de Jelmer Jeuring, zie publicatie van vorige week in Leeuwarder Courant, wordt in
Ooststellingwerf onderstreept: “betrek je eigen omgeving want ook dit heeft waarde voor toeristische ontwikkeling”
Dat de kunstroute een uitstraling en waarde heeft voor de gemeente en haar toeristische beleving bleek uit
de vele reacties van mensen die hier in een vakantiehuisje zaten. Zo vertelde een bezoeker die een weekend
in een huis van familie in Drachten zat : “We waren aan het googelen wat er te doen was in Friesland en kwamen op de site van Kunstwerf, we hebben de kaart gedownload, tomtom aan en op pad. Wat een prachtige
locaties, wat een warm ontvangst overal. Ben echt onder de indruk”.
Alice Buis exposeerde dit jaar voor het eerst werk van haar vader, die in 1985 overleed, dit maakte indruk op
de vele bezoekers. De beleving werd versterkt door het prachtige pianospel in ArtgalleryArtAlice. Ook bij haar
is er werk verkocht, dit goldt overigens voor meerdere locaties.
Theo van Gilst de voorzitter van Stichting Kunstwerf: “Kunstwerf zet zich 10 jaar in voor kunstzinnige beleving
en voor een wervend kunstklimaat in Ooststellingwerf. Vergelijken we het grote succes van de Kunstroute van
dit jaar met voorgaande jaren dan hebben we niet direct een verklaring. We zien in buurgemeente dat animo
voor kunstroutes erg verschilt. Wat we mee hebben is onze prachtige omgeving, de unieke plekken. Kunst kan
juist het middel zijn om cultuur en natuur te verbinden”.
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Zinderende zomerweken
Tijdens deze zinderende zomermaand, juli, stond de passie van amateurkunstenaars centraal was de hele lokale bevolking uitgenodigd om dit plezier te ervaren. Amateurs konden kwaliteiten tonen en kennismaken met
andere liefhebbers van amateurkunst.
Het centrum van Oosterwolde was deze hele maand één grote expositieruimte en elke amateurkunstenaar
kon door een kunstwerk achter een raam te plaatsen zijn of haar werk aan het grote publiek tonen.
Diverse ondernemers in het centrum van Oosterwolde hebben hun winkelruit beschikbaar gesteld. In de bijgaande overzichtskaart is aangegeven wie waar gedurende de mand juli exposeerde. Hoewel geen telling
is bijgehouden van het aantal inwoners van onze gemeente dat de amateurkunstwerken in één of meerdere
etalages heeft bekeken, is naar schatting door vele honderden mensen gebruik gemaakt om de vaak unieke
werken te bekijken.
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1. Ellen den Drijver
Bloemhuis van Dijk
2. Betty Mijlof
Kadoshop Oost
3. Siemeke Hooijsma
Vos&Zo
4. Cursisten Silver&Stone
LinCherie
5. Frans Krom
Witpeerd Optiek
6. Anne Vogelzang
Sake Store
7. Ria van den Berg
Perron 11
8. Annemarijke Smit&
Maja van Oijen
Schoen en sportmode
van der Heide
9. Fred Heyne
Cashy fashion
10. Theo Punter
the Blitz
11. Corrie Los
Juwelier Simons
12. ‘Appelschaere’
Hema
13. Brechtje Landkroon
Paul en Melinda
Bruna
14. Jessica Hoekstra
Bakkerij Nijstad
15. Loes Ree
Janneke de Vries
Trambaan 8
16. ‘Appelschaere’
Tapijtcentrum
Oosterwolde

Kinderboekenweek: Poëzieworkshops
Tijdens de kinderboekenweek heeft Matty de Vries op een aantal basisscholen in Ooststellingwerf poëzieworkshops gegeven. Zij maakte met leerlingen uit de groepen
5 en/of 6 gedichten in het Nederlands, Fries en Stellingwerfs.
6 oktober:

13.15 uur – OBS De Trede, Haule; groep 5/6.

10 oktober:

10.00 uur – Meester K.J. Dijkstraschool, Elsloo; groep 5/6.

12 oktober:

10.30 uur – De Toekan, Oosterwolde, groep 6.

		

13.30 uur – De Toekan, Oosterwolde, groep 6.

De workshop in Waskemeer op 5 oktober is vanwege de onderwijsstaking niet doorgegaan.

In totaal deden 70 kinderen veel enthousiasme en mee aan de workshsops.
Waar in Elsloo vooral Stellingwerfse werd geschreven, lag in Haule het accent meer op de friese taal. In Oosterwolde van alle talen wat.
Matty de Vries studeerde van 1986-1991 aan de Academie voor Beeldende Kunst Minerva te Groningen. Ze
exposeert regelmatig in binnen- en buitenland. Zij is dichter, vormgever, illustrator, beeldend kunstenaar en
jeugdboeken-schrijver. Ze schrijft in het Nederlands en het Fries.
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Expositie ‘Schat op zolder’
Van 13 tot en met 16 december hield Kunstwerf onder de naam ‘Schat op zolder’ een bijzondere expositie. Het betrof werken van Jan en Douwe Hofstra uit Oosterwolde. De tekeningen en schilderingen
waren tijdens het opruimen van een oude schuur boven water gekomen.
Jan Hofstra was in Oosterwolde bekend van zijn tabakswinkel in de Stationsstraat. Zijn vader was schilder,
maar wat weinig mensen weten is dat Jan ook een schildersopleiding heeft gevolgd. Door een afwijking aan
zijn heup is het daar echter bij gebleven.
Op de zolder van een oude schuur achter de tabakswinkel heeft de familie tientallen werken van vader en
zoon gevonden. Ambachtskunst van twee mensen die ooit een schildersopleiding hebben gevolgd. Het waren
dus geen kunstenaars, maar de werken ademen wel heel mooi de sfeer uit van de kunst uit die tijd.
Het werk van Douwe is gemaakt in de periode van 1917 tot 1924, de tijd van de Art Nouveau en de Jugendstil.
Het werk van zoon Jan is van 1950 tot 1955, de tijd van de wederopbouw. Veel strakker, geen tierelantijntjes
en veel poster-achtige werken, gericht op reclame-uitingen.
De expositie vond plaats in het voormalige pand van Reidsma Fotografie aan de Stationsstraat 4. Ongeveer
zestig werken werden vier dagen lang tentoongesteld: van woensdag 13 december tot en met zaterdag 16
december. Bezoekers konden er woensdag terecht van 13.00 – 17.00 uur, op donderdag en vrijdag van 10.00
– 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 – 16.00 uur. De toegang was gratis.
De tentoonstelling was een schot in de roos: meer dan 625 bezoekers met velerlei reacties als:
“Heel mooi. ik hoop dat alles nog eens wordt uitgestald, Prachtig, die herinneringen. Indrukwekkende expositie. Heel mooi, dit moet bewaard blijven. Wat een parel van vakmanschap en tijdsbeeld. Hopelijk verdwijnt dit
niet voor jaren in de vergetelheid”.
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Bestuurssamenstelling

Werkgroepen

Theo van Gilst

voorzitter (tot 31-12)

Francine Gramsma
12)

vice voorzitter (tot 31-

• Filmwerf

Vacature

secretaris

• Muziekwerf plus

Jan Bovenkamp

penningmeester

• Alles rondom taal

Sietske Bloemhof

bestuurslid

• 4 mei comité

Marjolein Spitteler

bestuurslid

Nieuwe bestuursleden vanaf 1 augustus
Reinie Veenstra

secretaris

Annemarijke Smit

bestuurslid

Margreet Spaa

bestuurslid

Lien Dankbaar

voorzitter (per 31-12)

P.R. Anita Boel
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• Cultuurwerf

