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Galerie Forma Aktua
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Openingstijden: donderdag t/m zondag van 13:00 tot 17:00 uur
De galerie is met Pasen gesloten
T: 050 313 33 42
E: info@forma-aktua.nl
I: www.forma-aktua.nl

Het Drents Schilders Genootschap exposeert bij Forma Aktua
De expositie is van 6 april t/m 14 mei
De opening is op zondag 9 april om 16:00 uur
Bij de opening zal Mark Lisser een korte inleiding houden.
Daarna wordt de openingsrede uitgesproken door Ton Meijer.

Saskia Dingelstad

De Exposanten:
Saskia Dingelstad

Jan van Loon

Lydeke von Dülmen Krumpelmann

Andrijana Martinovic

Sake Elzinga

Herman v.d.Poll

Albert Greving

Jowan Remmig

Annemarie de Groot

Ben Snijders

Arend Kuiper

Hilda Snoeijer

Rita Lentz

Ronald Soeliman

Jeffrey Linker

Geert de Weerd

Mark Lisser

Ben Snijders. In rode jas

Het Drents Schilders Genootschap werd in 1954 opgericht door een aantal vooraanstaande, in
Drenthe wonende en werkende kunstenaars. De belangrijkste taakstelling was aanvankelijk het
verbreiden van beeldende kunst in Drenthe. Door het organiseren van exposities werd aan dit ideaal
vorm gegeven.
Dat heeft geleid tot ruim 150 tentoonstellingen in zelfs de kleinste dorpen in Drenthe. In 1977 zijn o.a.
deze activiteiten gehonoreerd door het Provinciaal Bestuur met het toekennen van de Culturele Prijs
van Drenthe. In 2010 werd de prijs toegekend aan het DSG lid Albert Rademaker en in 2012 aan
Alfred Hafkenscheid.
Inmiddels is het DSG uitgegroeid tot een groep van 30 beeldende kunstenaars die allen op enigerlei
wijze met Drenthe verbonden zijn. In de loop der jaren hebben zich ook grafici, keramisten, ruimtelijke
vormgevers en fotografen bij het DSG aangesloten.
Exposities, die nu ook over de provincie- en zelfs de landsgrenzen worden georganiseerd, bijvoorbeeld in Zweden en Duitsland, geven mede door de variatie in thema´s, technieken en richtingen een
goede doorsnee van wat er in Drenthe leeft op het terrein van de beeldende kunst. Het teruggrijpen
op de traditie van de schilderkunst uit de Gouden Eeuw is net zo aanwezig als het nieuwe realisme,
invloeden van het surrealisme, de conceptual art en het impressionisme.

Een belangrijk thema is het landschap. De provincie Drenthe heeft nog steeds veel moeras-en heidegebieden met beekjes, vennen, poelen en meertjes. Menselijke ingrepen, zoals wegen, kanalisaties, stroomleidingen en bouwwerken passen zich bijna vanzelfsprekend in de artistieke waarneming
aan zonder het landschap geweld aan te doen. Juist op deze manier wordt het proces van continue
verandering en van het verdwijnen van de oorspronkelijke natuur indringend als thema behandeld. Weidse en sterk horizontaal gelede duin-en
polderlandschappen, een roerige wolkenhemel en
het spel van het licht op waterpartijen, akkers,
weilanden en daken worden soms op een realistische, soms op een impressionistische manier
geïnterpreteerd, soms verdwijnt het landschap in
abstracte en atmosferische kleurvlakken.
Ook de mens wordt vaak als thema gebruikt, in
portretten, in poëtische en intieme situaties, maar
ook in magische en bevreemdende ruimtelijke
omgevingen, op idyllische plekken en in overvolle
hallen. In de ruimtelijke werken tonen mens en
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dier op fascinerende wijze hun eigen aard en

breekbaar werkende vegetabiele vormen lijken steeds meer ruimte te veroveren.
Veel kunstenaars brengen in hun werk listige, humoristische, verstopte en provocerende boodschappen over, die door de kijker moeten worden ontraadseld.
Woordspelingen in de titels van de werken en het
geven van een nieuwe betekenis aan gevonden
dingen en gebruiksvoorwerpen herinneren aan de
magisch realisten, surrealisten en conceptuele kunstenaars.
In 2011 werd een samenwerkingsverband
aangegaan met de Kunst-und Kulturfreunde Dornum voor het organiseren van gemeenschappelijke
exposities en uitwisselingen en bijeenkomsten van
kunstenaars uit Ost Friesland.
Sinds 2016 beschikt het DSG over een eigen galerie
op de woonetage van Warenhuis Vanderveen in het
centrum van Assen.
U vindt het DSG op
Jowan Remming

www.drentsschildersgenootschap.nl en op Facebook

FORMA AKTUA
“KUNST EN KLAVERJAS”
Vanaf voorjaar 2014 heeft Forma Aktua de traditie hervat om klaverjassen te combineren met vervaardiging van kunstwerken. In de vorige jaren was dit evenement succesvol, maar het aantal klaverjassers liep steeds verder terug. Daartegenover liet het aantal deelnemende kunstenaars een opgaande
lijn zien. Daarom hebben we dit jaar voor een andere formule gekozen.
Let op: Dit jaar geen klaverjastoernooi, maar een klaverjas drive.
En wel op dinsdag 18 april in de WEEVA. Aanvang 20:00 uur.
Vooraf gaan we gezamenlijk in de WEEVA een hapje eten.
Iedereen, die hierbij aanwezig wil zijn, is van harte welkom.
De maaltijd begint om 18:00 uur.
Dit is het idee: Terwijl tientallen klaverjassers aan het kaarten zijn, brengen kunstenaars de
taferelen in beeld. Voor muzikale begeleiding wordt gezorgd. Om deel te kunnen nemen hoeft u geen
donateur van Forma Aktua te zijn. Het evenement gaat door bij een minimale deelname van 20 personen. Zorg dus dat u zich tijdig aanmeldt op info@forma-aktua.nl of telefonisch 050-3133342 (donderdag t/m zondag 13:00 tot 17:00 uur). U kunt zich aanmelden t/m vrijdag 14 april.
Bij deelname wordt van u een inleggeld van € 5 gevraagd.
Voor verder vragen kunt u contact opnemen met Forma Aktua via: info@forma-aktua.nl
Of telefonisch 050-3133342 (donderdag t/m zondag 13:00 tot 17:00 uur).
Kunst voor Allen in het Woon- En Eethuis Voor Allen

Vrijwilligers gevraagd
Forma Aktua zoekt medewerkers, die één dagdeel per week tijdens openingstijden van de
galerie (do t/m zondag) van 13:00 – 17:00 uur als gastvrouw/heer aanwezig kunnen zijn.
Daarnaast zoeken wij nieuwe leden voor de expositiecommissie en iemand die een bijdrage
wil leveren aan de P.R. van de galerie.
Heb je belangstelling: Neem contact met ons op via info@forma-aktua.nl of bel 050-3133342
tijdens openingstijden van de galerie.

Impressies bij de opening van de de expositie ‘AKKA STELT ZICH VOOR’

Swingrose

Opening door voorzitter

Lintjes knipen door het bestuur van AKKA samen met de voorzitter van F.A.

Swingrose

De expositie: ‘AKKA STELT ZICH VOOR’ loopt nog t/m zondag 2 april.

Swingrose

Toespraak van Anuschka de Smidt

Komende programma van Forma Aktua:
18 april:

Kunst en Klaverjas op dinsdag bij de WEEVA om 20:00 uur.

21 mei:

Opening expositie Noorder Ateliers

2 juli:

Opening “Zomersalon”

