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Van donderdag 24 augustus t/m zondag 24 september
Exposeren bij Forma Aktua
Jan Dits, schilderijen
Sjouke Heins, schilderijen
Derek Scholte, assemblage objecten
De opening is op zondag 27 augustus om 16:00 uur.

Sjouke Heins

Overzichtstentoonstelling van de werken van Jan Dits en Sjouke Heins,
gecomplementeerd met ruimtelijk werk van Derek Scholte.
Van 24 augustus t/m 24 september 2017 in Galerie Forma Aktua Nieuwstad 10,
Groningen. De opening is op zondag 27 augustus om 16:00 uur.
Jan Dits en Sjouke Heins zijn gerenommeerde Groninger kunstenaars en tevens oude
getrouwen van Forma Aktua. Van beiden is in deze tentoonstelling een overzicht van hun
werk te zien.
Jan Dits studeerde aan de Academie Minerva van 1975 tot 1980 met als richting
schilderkunst en grafiek. Naast kunstschilder is Jan Dits een getalenteerd jazz musicus.
In de vroege jaren van Forma Aktua was hij bij vele openingen met zijn drumstel aanwezig.
Vanuit zijn belangstelling voor de jazz is een van de belangrijke thema’s voor zijn schilderijen: jazzmuziek en portretten van meer en minder bekende jazz musici. Daarnaast schildert
hij sporters, kinderen en (veelal mooie) vrouwen. In feite alles wat het portret betreft, ook
dierenportretten.
Het werk van Sjouke Heins – tekenaar, schilder en graficus – is van een kunstenaar,
die scherp realistisch waarneemt. Sjouke studeerde af aan de kunstacademie Minerva te
Groningen in 1966 en is bekend geworden door zijn specialiteit: portretten en dieren. Vooral
koeien in het Reitdiepdal hebben grote aftrek. Hij hoeft niet ver te zoeken naar objecten.
Vanuit zijn huis in Aduarderzijl loopt hij naar zijn gratis naakte modellen.
Naast zijn kunstenaarschap bouwt Sjouke een kinderziekenhuis in Senegal. De helft van de
opbrengst van zijn werken gaat naar dit project.
Derek Scholte maakt assemblage objecten en is de kampioen van het hergebruik. Hij
maakt gebruik van materialen, die door anderen worden weggegooid en tilt ze naar een
hoger niveau, namelijk dat van de Kunst. Over zijn eigen werk zegt hij:
“Ik ben in mijn leven van alles geweest: wereldreiziger, ontdekker en uitvinder. Ik ben
teruggereisd in de tijd en heb de toekomst gezien. Ik ben een (dag)dromer. Mijn werk
vertelt over mensen die durven te (dag)dromen. Mensen die de rauwe werkelijkheid van
alledag; een lege portemonnee, werkeloosheid, de zinloosheid van het bestaan en nare
huwelijken ontvluchten. Over mensen die in hun garage bouwen aan hun droom: een
tijdmachine, vliegmachine, motor of auto. Die (in gedachten) hun bestaande leven vaarwel
zeggen en de wijde wereld intrekken. Over mensen die nog durven te spelen en buiten de
doos denken. De dromers. De wens van de mens te ontsnappen aan de druilerigheid van
het bestaan, in de hoop op grote avonturen.

Sjouke Heins

Jan Dits

Derek Scholte: Luculentus Station Wagen

Impressies bij de opening van Zomersalon

De voorzitter opent de zomersalon

De kunst en klaverjas hoek

het kunstminnende publiek

Galina achter de piano

Diverse kunst in de zomersalon

Liz Agostini poseert voor haar werk

Lubna Yaseen poseert voor haar werk

De zomersalon loopt nog t/m zondag 20 augustus.

Expositieprogramma van Forma Aktua:
Zondag 27 augustus:

Opening expositie van Jan Dits, 		
Sjouke Heins en Derek Scholte.

Zondag 1 oktober:

Opening expositie van Ingrid Fokkens,
Valerio Cugia en Ank Flik met als curator
Ton Meijer

Zondag 1 oktober t/m 17 december:

“Toyism takes over”. Een mini expositie
in het kader van het 25 jarig bestaan van
“Toyisme”. In deze periode is op meer
dere locaties in de stad werk van deze
nieuwe kunststijl te bezichtigen.

Zondag 12 november:

Opening van de expositie
“de Waddenschilders”.

Zaterdag 23 december:

Opening van expositie van grafisch 		
werk van Boudewijn Wolthuis en
Willy van der Duyn.

