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1. 50ste SJOCH!
In het voorjaar van 2002 verscheen de eerste SJOCH!. Dat was toen een dubbelgevouwen Aviertje en werd via Post.nl verstuurd. In deze periode was er ook een grote Jeroen Bosch
Tentoonstelling en ik deed in dat jaar ook mee aan de Zomerexpo's in Nieuwkoop.
Helemaal aan het eind van deze Sjoch! heb ik de 4 pagina's van deze eerste nieuwsbrief
ingevoegd.
'Sjoch!' is het Friese woord voor 'kijk!'

2. OPDRACHTEN
Voor VINK BOUW (in Nieuwkoop) maakte ik het tweede grote schilderij (3 x 1 meter) met een
compilatie van bouwwerken. Het voorwerk (schetsen, bepalen van de perspectieven) is bijna
net zoveel werk als het schilderwerk: je moet een mooie compositie (qua kleur en vorm) maken
en elk gebouw heeft zijn eigen perspectief en die is anders dan op de aangeleverde foto.
Tijdens het werk kwamen steeds nieuwe leuke zaken bij me binnen, die ik in de reeds opgezette
compositie een plek moest zien te geven. Zie bijv. de 'antieke' krantenjongen. Het bedrijf won de
prijs voor de mooiste en de beste oplossing om drie silo's in Amsterdam om te vormen tot
bedrijfsgebouwen. Voor mij het probleem, waar zet ik ze neer zonder de compositie 'in de war te
brengen'? Dat heb ik dus opgelost door een krantenjongen met het grote nieuws op de
voorpagina van de krant..
Kijktip: zoek deze foto (26) op mijn site: www.feikedevries.nl/thematisch , klik met de
rechterkant van de muis op de foto, kies dan 'foto bekijken', er verschijnt een +, klik op
de linkerkant van de muis en dan kun je het kunstwerk - door te scrollen - in alle details
bekijken. Geldt natuurlijk ook voor de andere foto's.

Verder bijzonder om te vertellen dat ik een pasteltekening heb gemaakt voor iemand met een
'bijna dood ervaring'. Je kunt wel begrijpen dat ik dat ook een bijzondere ervaring en uitdaging
vond.
Dan ben ik met twee nieuwe opdrachten bezig: voor een school: uitbeelden van de
schoolfilosofie. En een groot schilderij waar één van de prenten van Escher het uitgangspunt is.
D.w.z. dat ik het onderwerp 'escheriaans' moet aanpakken

3. VRIJ WERK
Hieronder een aantal nieuwe werken. De eerste drie herinneren aan de koude periode in de
afgelopen winter: twee pasteltekeningen van de Wijde Aa (een klein meertje bij Woubrugge).
Omdat het hard waaide kwam er geen goede ijsvorming wat resulteerde in bijzondere vormen
en kleuren in het ijs. Heel intrigerend.
Dan een etsje gemaakt naar een mooie foto van een Tsjechische kennis: weerman, fotograaf en
succesvolle dichter. Uiteraard heb ik hem een exemplaar gestuurd en is er zeer verguld mee.
Als vierde: Enkele weken geleden was ik op reis op IJsland en dat resulteerde in deze pastel.
Op de achterdrond Europa's grootste gletsjer. Eind vorige eeuw barstte een vulkaan onder deze
gletsjer uit en veroorzaakte, door gigantische waterstromingen en meedrijvende ijsschotsen,
een complete vernieling van het landschap, kilometers lang en breed. Het is desolaat mooi. Het
zwarte is vulkanische as.

4. EXPO'S in Nieuwkoop en Tongeren (B)

5. EXPO IN BRUGGE
Woensdag 11 t/m zondag 15 juli in het Belfort
van Brugge, samen met andere leden van
bovengenoemde kunstenaars-vereniging.
Waarschijnlijk hangen daar drie werken van mij.
Locatie: Belfort in de Jan Garemijnzaal, Markt
7, 8000 Brugge.
Tijden: elke dag van 11.00 tot 17.00 uur

6. JUBILEUMTENTOONSTELLING
Deze bijzondere tentoonstelling, t.g.v. mijn 20-jarig jubileum
als kunstenaar wordt zo goed als zeker in een groot gebouw
in Alphen a/d Rijn georganiseerd.
Ik heb een jonge, veelbelovende kunstenaar uitgenodigd aan
deze expo mee te doen. Het is de fotografe Veerle Sloof. Kijk
maar eens op haar website: www.veerlesloof.nl/ Ze
fotografeert een breed scala aan onderwerpen, wat dat betreft past ze goed bij mij.
Periode: oktober 2018, voor 2 à 3 weken. Nadere mededelingen volgen.

7. LEZING IN NOORDWIJK
Uit de tekst op de webpagina:
De kunstenaar en religie willen hetzelfde bereiken. Ze willen je uittillen boven de alledaagse
werkelijkheid. Daarbij versterkt de kunstenaar met zijn eigen taal de religieuze boodschap, wat
heel bezielend kan werken. Maar, de echte kunstenaar zal altijd met de ketting rammelen. Zelfs
als die zich onderwerpt aan de beperkingen van de religie. Feike de Vries vertelt over de
krachtmeting van middeleeuwse en vroeg-renaissance kunstenaars, in het bijzonder Leonardo
Da Vinci en Michelangelo, en zal hun beeldschone werk laten zien.
Zie voor alle info:
www.palliam.nl/programma/krachtmeting-kunstenaar--religie
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