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Opening expositie Het Moederschip
Zondag 10 april was de opening van de expositie Het Moederschip. Doortje Kal
 een van de Vrienden van Beeldend Gesproken  was gastcurator samen met
haar dochter kunstenares Merel Schoutendorp.
De titel van de expositie verwijst naar een schilderij van Margreet Killian. Een
moederschip is een groot vaartuig dat dochtervaartuigen bevoorraadt en wiens
vangst ze verwerkt. De vergelijking met kunstuitleen Beeldend Gesproken (BG)
dringt zich op: kunstenaars met een psychiatrische achtergrond die onderdak
vinden bij BG en van daaruit hun weg gaan, maar ook terugkeren om hun
'vangst' aan te bieden voor verhuur en verkoop.
De expositie toonde werk van: Margreet Killian, Fernando Garcia Diaz, Bert
Osinga, Lieselotte van den Akker, H. F. van Steensel, Roos van Lierop, Anne
Marie Baljé, Yair Aa en Renneke van der Linden. Ook van Merel Schoutendorp
hingen er twee werken. Een aantal van deze kunstenaars waren aanwezig en
raakten in geanimeerd gesprek met het publiek.
De opkomst bij de opening was overweldigend. Doortje en Merel hadden hun
netwerk uitgenodigd. Bij elk werk had Doortje een tekst/toelichting gemaakt
over het waarom van haar keuze. De publicatie hiervan ontvangt u als Vriend
binnenkort. Haar teksten vormen een verbinding met haar eigen visie op de
psychiatrie: uitsluiting, participatie en kwetsbaarheid.
Al met al een mooie ervaring. Het was de tweede keer dat een van de Vrienden
van Beeldend Gesproken als gastcurator optrad. Een traditie die goed bevalt.
Daar gaan we volgend jaar dus mee door.

Een nieuwe Vriend aan het woord: Leen van Leersum
Op de opening van de expositie Het Moederschip op 10 april jl werd ik Vriend.
Dit was mijn eerste bezoek aan Beeldend Gesproken (BG), hoewel ik BG al wel
langer kende. Als voormalig bestuurder van ggz instelling De Meren (nu Arkin),
hing er al kunst van BG aan de muren van de bestuurskamer. Kunst heeft mijn
bijzondere interesse gekregen door mijn vrouw, die beeldend kunstenaar is. En
door mijn werk in de ggz heeft die nog een extra dimensie gekregen.
Ik ben blij dat ik door mijn vriendschap kan bijdragen aan het Kunstenaars
fonds. Basale middelen voor kunstenaars om te kunnen werken zullen nodig
blijven, helaas. Dat is van alle tijden. Vroeg Vincent van Gogh ook geen geld
voor verf aan zijn broer Theo? Verder wil ik graag als Vriend een
ambassadeurs functie vervullen, door bijvoorbeeld mijn collega’s te attenderen
op het huren van een inspirerende, kunstzinnige vergader en conferentie
ruimte bij Beeldend Gesproken.

Beeldend kunstenaar Marjanne
Geurtsen kreeg steun van het

Op 2 april jl was de opening van de
kijkdozen expositie in het MOTI

Kunstenaarsfonds

museum, Breda. Daar staan 2
werken van mij: een kijkdoos met 4
beschilderde glasplaten en
daarachter een serie glasplaten in
een rek, alsof de glazen inwisselbaar
zijn.
Tevens hangt er sinds april een
glaswerk van mij in het GRID
museum, Groningen. En dan heb ik
nog een opdracht voor het van Abbe

Museum in Eindhoven voor een
expositie vanaf november 2016.
Mede dank zij jullie subsidie heb ik
dit allemaal kunnen realiseren.

Beeldend kunstenaar Sonja
Rikken kreeg steun van het
Kunstenaarsfonds
Rikken werkt spontaan en intuïtief, in
een combinatie van stijlen en
technieken. Ze schildert een
wondere wereld die zich moeilijk laat
karakteriseren. Het zijn onstuimige,
dan weer sensuele schilderijen vol
figuratie en kleuren en
vormenrijkdom. De menselijke figuur
neemt een centrale plaats in.
Mensen (meestal hoofden) zweven
er in bijzondere relatie tot elkaar,
soms in industriële of onnatuurlijke
landschappen.

Sinds kort kunt u op de website van Beeldend Gesproken het Jaarverslag
2015 en Jaarplan 2016 lezen.
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