SJOCH! 47
Nieuwsbrief van Feike de Vries, editie 47, september/oktober 2017
Deze nieuwsbrief verschijn meestal digitaal. Wilt je een abonnement:
ga naar mijn website: www.feikedevries.nl /nieuwsbrief. Op deze pagina
kun je je gegevens invullen.
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1. Jongleren en de nieuwe website

Welkom bij Feike de Vries
persoonlijke expressie - harmonie in kleur en vorm - hoogste kwaliteit in
gebruik materialen

Sinds enige tijd is er een nieuwe website van mij ‘in de lucht’. Met een
Duitse en Engelse ‘afdeling’. De website opent met dit plaatje, Feike als
jongleur. De kunstenaar die jongleert met technieken. Ik mag in alle
bescheidenheid wel zeggen dat dit ondertussen wel mijn visitekaartje is.
In mijn eigen werk , maar zeker in de opdrachten kan ik ‘alle kanten op’:
olie- en acrylverf, aquarel en kleurpotlood, potlood en krijt, zeefdruk,
linosnede en ets. En deze laatste drie zijn ook nog prachtig te combineren.
Onder de foto wil ik nog een paar dingen duidelijk maken: mijn werk heeft
een duidelijke persoonlijke expressie en dat zal niemand ontkennen.
Hoewel de ‘boodschap’, dan wel het onderwerp goed uit de verf moet
komen, doe ik geen concessies aan de harmonie in kleur en vorm. Ik moet
zeggen dat dit wel eens zoeken is.
Tot slot nog iets over de kwaliteit. Er is een aantal zaken van belang:
waarmee en waarop werk je. Daarom kies ik voor eerste klas linnen, het
meest kleurechte schilder- en tekenmateriaal, zuurvrij (= niet vergelend)
papier en passe-partoutkarton. Raamwerk waarop je linnen spant, is
bestand tegen kromtrekken. En het grote inlijstwerk laat ik door
professionals doen: bij Barend van Zwieten in Alphen ad Rijn.

2. ThuisTentoonstelling 2017
Alle info, wanneer je de achterkant voor neemt
en omdraait.

3. Reisgidsen voor kinderen

Kidskompas
Mijn schoondochter Janneke van Amsterdam heeft een aantal
reisgidsen geschreven speciaal voor kinderen. Hieronder vertelt ze
er meer over en uiteraard zijn ze bij mij te koop.
Wanneer je met kinderen op vakantie gaat is een Kidskompas bijna
een must. Tijdens ThuisTentoonstelling 2017 ligt deze reeks van
kinderreisgidsen ter inzage klaar. Er bestaat inmiddels een
Kidskompas voor Londen, Parijs, Amsterdam en Barcelona en
Denemarken! In een Kidskompas staat niet alleen heel veel
praktische informatie voor ouders, maar vinden kinderen ook tal van
leuke weetjes en achtergrondverhalen over de plek van bestemming.
Hoeveel schroefjes heeft de Eiffeltoren bijvoorbeeld? Wat zijn leuke
eetadressen in Londen? En wat mag niet in de koffer ontbreken? De
gidsen tellen 164 pagina's en kosten in de boekwinkel € 12,95.
Tijdens de TT 2017 zijn de gidsen voor slechts € 10 te koop. meer
weten? Zie ook www.kidskompas.nl

4. Nieuw werk (ik hou het deze keer bij twee stuks)

Jula en Tijmen. Techniek: kleurpotlood. Maat 30 x 40 cm
En verder een olieverfschilderij tgv het 20-jarig jubileum van de
Plantenwacht: elk plaatje hoort bij een eigenschap van de man (M.vd.L)
rechtsonder, zoals: voortrekkersrol, passie, vindingrijk, ondernemend,
enz.

4.2. Opdrachten
Er staat weer een groot schilderij op stapel voor Vink Bouw in Nieuwkoop.
Hierop een compilatie van de meest recente gebouwde en nog te bouwen
projecten. Met daarin verwerkt de moderne technieken voor minimaal
energieverbruik. Maat 100 x 300 cm. Verder een aantal portretten e.d.
4.3. Vrij werk
Laat u verrassen op de ThuisTentoonstelling
5. Agenda
In de komende periode twee bijzondere activiteiten:
Ondertussen heb ik een aantal keren in een kerk een religieus schilderij
‘gepresenteerd’, waar de aanwezige gemeenteleden op kunnen reageren.
Zonder dat ik van te voren een persoonlijke toelichting heb gegeven. Als je
aan zo’n avontuur begint, vraag je je af of men daartoe bereidt is. In een
kerk is het over het algemeen 1-richtingsverkeer: de predikant of priester
heeft het woord en de gemeente hoort aan. Tot mijn blijde verrassing
gaat ‘het reageren op’ bijzonder goed. Zonder gêne komt men tot
persoonlijke interpretaties en daar wordt vaak ook weer met onderlinge
compassie op gereageerd. Steeds weer een bijzondere ervaring. De
eerstvolgende keer doe ik deze sessie in de Goede Herderkerk in Alphen
ad Rijn (Ten Harmsenstraat 16). Bij het schilderij passende liederen en
Bijbelgedeelten worden uitgezocht door een voorbereidingsgroep olv ds.
Paul van Dijk. Zondagmiddag 15 oktober om 16.00 uur. Gratis toegang.
De volgende is een lezing met de titel: ‘De kunstenaar en religieuze kunst’
In de voorgaande eeuwen waren de Rooms-Katholieke Kerk, de hoge
geestelijkheid en de adel de grootste opdrachtgevers en afnemers van
religieuze kunst. Wat betekende dat voor de kunstenaars, welke
spelregels waren er? De relatie tussen de kunstenaar en de opdrachtgever
was niet altijd optimaal: wurgcontracten, slechte betalingen, uitspelen
tegen een collega-kunstenaar. Er zijn gebeurtenissen op dit vlak die
bijzonder of hilarisch zijn! En hoe zit het met kunstenaars zoals
Rembrandt die geïnspireerd door Bijbelverhalen op eigen initiatief
kunstwerken maakten? En hoe gaat dat tegenwoordig?
Ik zal daar eea over vertellen, maar zeker veel van laten zien. En aan de
hand van een aantal van mijn eigen religieuze werken zal ik uitleggen wat

'deze inspiratie' voor mij betekent.
De lezing is op 21 februari 2018 om 20.00
uur in de Geref. Kerk van Woubrugge,
Abr. Kuyperweg 1 in Woubrugge. € 5,incl. koffie/thee. U kunt zich bij mij
opgeven.
(titel van bijgevoegd schilderij: ‘De
Aankondiging’)

6.Boekbespreking
Enige tijden geleden heb ik een bijzonder
boek mogen illustreren en w.o. de omslagillustratie. Tijdens de TT2017 is dat ook bij
mij te koop. Hieronder een toelichting:
KLAARHEDEN biedt een unieke methode
om schrijvend, tekenend en mediterend Een
cursus in wonderen toe te passen, waardoor
deze concreter, toegankelijker en tastbaarder wordt.
Een cursus in wonderen wijst de weg - een spirituele weg naar innerlijke
vrede.
Een cursus in wonderen roept - roept op om een ánder antwoord, een
andere manier te vinden.
Een cursus in wonderen geeft - geeft een hoopgevende sfeer die niet van
deze wereld is.
Een cursus in wonderen is geschreven in de taal van de wereld - maar de
waarheid ervan wijst en reikt eraan voorbij.
Vind geen vrede door de omstandigheden te veranderen, maar kies ervoor
je denken over de wereld te veranderen - je te leren herinneren wie je ten
diepste bent.

Liefde wacht slechts op onze keuze.
Het doen van de oefeningen in dit boek:
- helpt concreet hanteerbaar te maken wat eerst slechts theorie is,
- vormt een brug van weten naar integreren in je dagelijks leven,
- helpt je houding en gedachten - ook de tot nu toe onbewuste daadwerkelijk te veranderen.
“Het komt op me over als een mogelijkheid om heel praktisch en
verhelderend gebruikt te worden, als een soort ‘werkboek’ en dat dit heel
veel mensen zou kunnen helpen zich met hun innerlijke Gids te verbinden
en inzichten te verkrijgen.” Nicolien Gouwenberg
"Opschrijven wat je raakt, waar je mee worstelt, of wat je verlangt geeft
rust in een hoofd vol gedachten, zodat Inzicht ruimte krijgt.
Dit is een 'oefenboek', en nodigt studenten van Een cursus in wonderen uit
om op creatieve, poëtische wijze met de Cursus aan het werk te gaan."
Ernestine Martens
“Een aloude deur zwaait opnieuw vrij open, een sinds lang
vergeten Woord weerklinkt weer in onze herinnering en
neemt in klaarheid toe zodra we opnieuw bereid zijn te
luisteren.”
Prijs: € 24,50 - exclusief verzendkosten (voor Nederland €
3,90)
Recensie: www.hettyclarisse.nl/recensiebibliotheek/#WRIW4MZcKUk
Bestellen kan via hetty@deklaarheid.nl
Zie voor meer informatie www.deklaarheid.nl
6. RVS-stoelen
Tijdens de TT2017 staat er ook een aantal onverwoestbare terrasstoelen
van RVS, met een perfecte zit! Ik heb deze stoel in opdracht van Hans

Jansen Staalkabels in Alphen ad Rijn
mogen ontwerpen. Ze zijn te koop
voor € 250,00 per stuk, ex BTW. Koopt
u er 4 of meer, dan is de prijs € 225,(ex BTW). Je kunt ze rechtstreeks bij
mij bestellen.
7. Galeriezaterdag

De derde gaat veranderen in
incidenteel. Dat wil zeggen dat ik zo
nu dan met een zeer bijzonder thema of samen met een ander, die ook
wat interessants heeft te laten zien, een galeriezaterdag organiseer. Het
wordt ruim op tijd aangekondigd zodat u er rekening mee kunt houden.
8. Schetsboek
Ik wil je in deze Sjoch! op een bijzondere tentoonstelling attenderen:
‘Geniaal getekend. Van Da Vinci tot Rembrandt’. Tot 15 oktober te zien in
het Cromhouthuis in Amsterdam. Info: www.cromhothuis.nl
Ik heb ooit in het beroemde Uffizi-museum van Florence veel prachtige
tekeningen van de grote Renaissance-meesters mogen bekijken. In diffuus
licht, omdat schetsen destijds vaak met een zilverstift werden gemaakt,
maar goed te zien. Super om een inkijkje te hebben in de geniale
tekenkunst van Michelangelo, Da Vinci, Rafaël, Botticelli, enz. Later heb ik
Pisa de schets-onderlagen van een fresco gezien. Die schetsen worden
eerst op grote kartonnen gemaakt. Daar worden gaatjes in geprikt. Dan
wordt het karton tegen de natte stuclaag gehouden. Men slaat met een
jutenzakje met verpulverd houtskool tegen de gaatjes. Daardoor zie je de
contouren van de tekening. Zo kan de kunstenaar aan de slag en kleuren

aanbrengen. Op de schetsonderlagen zie vaak je kleine verbeteringen
door de kunstenaar. Heel bijzonder!
N.B. Fresco = een schildering in een natte stuclaag. Je begrijpt dat de
kunstenaar – zeker een grote fresco – deze in delen moet aanbrengen.
In deze Sjoch! her en der wat schetsen van mijn hand.

9. Colofon
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