Forma Aktueel

NIEUWSBRIEF
Januari 2018
Nummer 151
Jaargang 35

Galerie Forma Aktua
Nieuwstad 10
9711 JP Groningen
Openingstijden: donderdag t/m zondag van 13:00 tot 17:00 uur
T: 050 313 33 42
E: info@forma-aktua.nl
I: www.forma-aktua.nl

Van donderdag 25 januari t/m zondag 25 februari
Expositie bij Forma Aktua “WIE BEN JE” met Aafke Steenhuis (schilderijen),
Matty de Vries (olieverfschilderijen) en Sofie Raateland (glaskunst).
De feestelijke opening is op zondag 28 januari om 16.00 door Flip Ekkers van
uitgeverij Philip Elchers en Ton Meijer, bestuurslid Forma Aktua.

Aafke Steenhuis: zelf-22

Aafke Steenhuis is schrijfster en schilder.
Vanaf haar negende houdt ze een dagboek bij,
en tekent ze ook veel. Van 1974-1990 was ze
redacteur voor cultuur en Latijns-Amerika bij De
Groene Amsterdammer, daarna heeft ze veel
boeken geschreven o.a. over Groningen.
Behalve schrijfster is ze ook schilder. Ze is
geïnspireerd door het Duitse expressionisme
en door de Groninger schilderbeweging De
Ploeg. In haar laatste boek “Wie ben je?
Dagboeken en zelfportretten” combineert ze
haar schrijven met haar schilderen. Vanuit de
behoefte haar leven te overzien maakte ze een
keuze uit haar dagboeken en tekeningen:
wie ben je? Wat is een mens?

Aafke Steenhuis : Zelf -32

Sofie Raateland is zowel muziekdocent als beelden kunstenaar. Ze werd
zeer geïnspireerd door glas, het materiaal en de levendige kleuren spreken
haar aan. Ze specialiseerde zich in glasfusen bij gekleurd Glas. Ze gaat de
opleiding voor glasfusing volgen aan het IKA in Mechelen en hoopt daarmee
een artistieke ontwikkeling door te maken die haar glaskunst op een hoger
plan kan brengen.

Sofie Raateland

In de alledaagse drukte lijkt stilte iets schaars geworden. Voor Matty de Vries is het juist de stilte
die ingang is voor haar werk.  Vanuit stilte ontstaat er ruimte. In die ruimte verschijnen in olieverf
op doek of op paneel een aantal basisvormen – vierkant, driehoek, cirkel, de maan – en doemt
een voorstelling op. Het zijn bijna doorzichtige beelden
van landschappen waarin tijd een andere dimensie
krijgt, waarin je kunt wegdromen en rondwandelen en
waarin je later nog niet eerder geziene beeldelementen
gewaar wordt. De kleuren zijn helder en warm en lijken
een bijna transparant licht af te geven.

Op 18 februari om 15.00 geeft Aafke Steenhuis een
lezing bij Forma Aktua over haar leven en werk.

Matty de Vries

Foto impressie van vorige opening:

AanKondiging door Maja Van Berkestijn

Piet Beekman spreekt over de overleden Henk van der Spoel.
Henk is vroeger erg belangrijk geweest voor Forma Aktua

Opening door Ton Meijer

Ton Meijer en Boudewijn Wolthuis

Geïnteresseerd aan het luisteren

Willy van der Duyn, Ton Meyer, Bauke Terpstra en
Boudewijn Wolthuis.

Piet en Maria Beekman bij werk

Kunst kijken

van Boudewijn Wolthuis

Kort verslag van Koppermaandag 8 januari 2018
Op 8 januari was er weer een koppermaandag in de galerie. De kopperprent van 2018, gemaakt door
Boudewijn Wolthuis, werd gepresenteerd. De avond werd opgeluisterd door een optreden van
Ton Meijer met podiumpoëzie begeleid door Galina Ryakhovskaya op de piano.
Voor een nog steeds enthousiast publiek werd op een feestelijke manier door Gerke van Dam en Ton
Meijer de verloting gehouden met als prijzen een keur van kunstboeken. We kunnen zeggen dat dit
weer een geslaagde avond was.

Gespannen wachten op de onthulling van de Kopperprent

Ton Meijer en Galina Ryakhovskaya

Uitreiking 1e Kopperprent aan Boudewijn Wolthuis

Gerke van Dam en Ton Meijer verloten boeken

De grote winnaar van de avond met de bekende
hoofdprijs
De kopperprent van 2018 met kunstwerk van Boudewijn Wolthuis

De zeefdruk is voor donateurs, die tenminste 25 euro per jaar doneren gratis verkrijgbaar. Mocht u dit
nog niet gedaan hebben maak dan uw donatie voor 2018 over op Bankrekeningnummer:
NL89 INGB 0000 0208 25 t.n.v. Stichting Forma Aktua Pinakotheek te Groningen
De Kopperprent kunt u ophalen bij Galerie Forma Aktua tijdens de openingstijden.

Winterwelvaart 15,16 en 17 december 2017
Forma Aktua heeft heel actief meegedaan aan de Winterwelvaart en heeft daarbij samengewerkt met
het Scheepvaartmuseum en met de klipper De Mars van de schilders Riny Bus en Jan Velthuis. In het
Scheepvaartmuseum was er een optreden van Ton Meijer en Galina Ryakhovskava en werd de film
Waddenkunst van Ton Meijer gedraaid. Vooral de activiteiten op De mars waren een groot succes. Heel
veel bezoekers, een prachtig concert van Antoinette Vunderink en Rob van Andel , een mooie voordrachtavond van Judith Rodenburg en demonstraties van schilders. Tenslotte was er een veel bekeken
expositie op de Mars van de waddenschilders. Dit vraagt om herhaling.

Expositieprogramma van Forma Aktua:

Zondag 4 maart:

Opening van de expositie van de Groninger
Kunstkring De Ploeg. Deze expositie wordt
georganiseerd in het kader van het
100-jarig bestaan van De Ploeg. Van de
huidige ploegleden doen 20 kunstenaars hier
aan mee.

Zondag 15 april:

Opening van de expositie van Liz Agostini,
Thomas Dijkstra en Derk den Boer.

Zondag 27 mei:

Opening van de expositie van
Christine van der Cingel, Ron Glasbeek en
Sytske Miedema.

Zondag 1 juli:

Opening van de zomersalon

Zondag 2 september:

Opening van de expositie van Anouk Wolse,
Trijnie Mohlman en Tina Lintveld.

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

