V

Stichting Vrienden van Museum Jan van der Togt
www.jvdtogt.nl

Nieuwsbrief nummer 3 (Jaargang 15)
Augustus 2014,

Beste Vrienden,
Veel bezoekers hebben de afgelopen periode
genoten van de schilderachtige fototentoonstelling
van Bas Meeuws, de werken van de Amstelveense
kunstenaars tijdens de Triënnale, de grote
overzichtstentoonstelling van Cees Bantzinger
(verlengd t/m 14 september), de sprookjesachtige
glasobjecten van Tomoko Doi en de schilderijen van
Yoshiaki Ishikawa, Ayako Rokkaku, Yuina Wada en de
sculpturen van Takashi Murakami.
Bijzonder om te weten: een cameraman heeft van de
rampplek van de MH17 zonnebloemen en veldbloemen meegenomen en die worden momenteel
door Bas Meeuws gefotografeerd. Hij maakt op zijn
verzoek een herdenkingsmonument voor de
slachtoffers. Zie ook Facebook Bas Meeuws,
Bloemenkunst als memoriam.
Ook de komende maanden hebben we onze
Vrienden weer veel moois te bieden.

Kunst voor en door iedereen! Een bijzondere workshop voor 65+

Het fonds Sluyterman van Loo heeft het
financieel mogelijk gemaakt in het kader van de
Jan Verschoor-tentoonstelling enkele workshops
voor ouderen te organiseren. Onder meer zal een
groep bewoners van Nieuw Vredeveld in het
museum te gast zijn. Maar ook voor 65+
Vrienden van het Museum bestaat de mogelijkheid een workshop ‘In het Spoor van Jan
Verschoor’ te volgen en wel op donderdagmorgen 25 september. Het programma bestaat
uit ontvangst met koffie en inleiding (o.a. aan de
Draadsculptuur van Jan Verschoor
hand van een video) in het museum en daarna
creatieve workshop in het educatieatelier in het schoolgebouw achter het museum. Met behulp van
messingdraad worden kleine ruimtelijke sculpturen gemaakt die vervolgens met allerlei materialen
(glas, perspex, kralen etc.) worden gedecoreerd.
U heeft dergelijk kunstobjecten van Jan Verschoor vast al eens in het museum gezien. We sluiten af met
een drankje in het museum. Tijd: 10.00 -12.00 uur. Deelname is beperkt tot 15/20 personen; vooraf
opgeven is dus noodzakelijk: bij voorkeur per email: vrienden@jvdtogt.nl. Uiterlijk 18 september. Aan de
deelname zijn geen kosten verbonden.

KLM 95 jaar – 19 september t/m 12 oktober

Jan Verschoor, Jubileumtentoonstelling– 4 september t/m 12 oktober

Japanse Theeceremonie 31 augustus om 14.00 uur
Naar aanleiding van de tentoonstelling van Japanse kunstenaars vindt er in de grote zaal, onder leiding
van de meester theeceremonie, Herman Soshu Somsen een theedemonstratie plaats. Deze ceremonie
wordt gecombineerd met een lezing van Elika Rafi
over Japanse esthetiek, verweven met verhalen over
de theeceremonie. Somsen was als zelfstandig
beeldend kunstenaar werkzaam, stichtte een tijdschrift voor Kunst & Literatuur en kreeg meerdere
prijzen voor zijn werk. In 1993 vertrok hij met een
beurs van de Urasenke theeschool naar Kyoto, Japan,
om Chado (de Japanse theeceremonie) te leren. Drie
jaar later rondde hij zijn studie aan Urasenke in Kyoto
af. In 1997 kwam Somsen terug naar Nederland waar
hij voor het hoofdkantoor van Urasenke Tankokai in
Japan als “resident tea instructor” en leider van de
officiële vestiging in Nederland, de Urasenke
Netherlands Liaison Office, aan het werk ging
Meester theeceremonie, Herman Soshu Somsen

Jan Verschoor, Jubileumtentoonstelling– 4 september t/m 12 oktober

Jan van der Togt was een liefhebber van de kunst van Jan Verschoor en op deze tentoonstelling kunt u zien
waarom! Naast zijn drukke bestaan als directeur van het Museum, is Jan Verschoor ook als kunstenaar nog
altijd actief. Hij houdt van experimenteren met nieuwe materialen en heeft de afgelopen jaren prachtige
kunstobjecten gecreëerd, waarvan er uiteraard ook enkele in deze tentoonstelling te zien zijn. Zo maakte
hij naast zijn bekende bronzen kunstwerken ook objecten van bijvoorbeeld marmer, staal, hout, kunststof,
geblazen glas, glasfushion en messingdraad met kralen.
Op donderdag 4 september om 19.30 uur opent Prof. Dr. J.P. Balkenende de tentoonstelling.

Een reis door de tijd!
Een prachtige collectie historisch materiaal zoals foto’s, affiches en serviesgoed. De rode draad van de
reis is het Koninklijk KLM-logo. Bezoekers ontvangen een speciaal voor deze expositie ontworpen KLMinstapkaart. De reis begint in de jaren ’20 via de jaren ’50, ’70, ’90 naar de nieuwe tijd. De reis eindigt bij
de toekomst. KLM-medewerkers vertellen in een film hoe trots en betrokken zij zijn bij KLM en hoe zij
verwachten dat hun KLM er nu en over vijf jaar uitziet. Uiteraard ontbreekt het KLM-vliegtuig van de
toekomst niet. Bezoekers worden bij vertrek in de gelegenheid gesteld hun wens voor KLM op een
gevouwen vliegtuigje te schrijven en achter te laten. Zo maakt men kans op een ticket naar Londen.
I.v.m. tentoonstellingswisseling is het museum DONDERDAG 16 OKTOBER GESLOTEN

Mart Visser, Couturier - Schilderijen en Haute Couture - 17 oktober t/m 7 december

Sinds Mart Visser een potlood en penseel kan vasthouden, tekent hij hoofden. De expressie van het gezicht
is wat hem boeit. Portretten in de ruige en abstracte opzet staan in schril contrast met zijn modernistische,
fijne belijning van zijn haute couture. Het kleurenpalet en dynamische diversiteit aan materialen
waarbinnen Visser creëert zijn de enige overlappingen met zijn collecties.
Naast de schilderijen staan er door het hele museum paspoppen opgesteld aangekleed met zijn
mooiste creaties Tevens zijn er bij de kassa door Mart gesigneerde boeken met foto’s, tekeningen en
commentaar te koop, om hebberig van te worden.
Rondleidingen door Mart: Mart Visser zal voor de Vrienden nog enkele rondleidingen geven op een zondag.
De datum wordt via een nieuwsflits en Facebook bekend gemaakt.
De bijzonderheden op een rijtje
•
Jan Verschoor Opening 4 september om 19.30 uur door J.P. Balkenende
•
Jan Verschoor workshop 25 september 10.00 uur (aanmelden)
•
Monumentendag 13 en 14 september van 10.30 – 17.00 uur
•
Tentoonstelling KLM 95 jaar, 19 september t/m 12 oktober
•
Atelierroute 4 en 5 oktober van 11.00 – 17.00 uur
•
Mart Visser,  Schilderijen en Haute Couture - Van 17 oktober t/m 7 december
•
Pianopromenade met Alexander Drozdov,  zondag 2 november van 14.30 – 17.00 uur
Website: Meer informatie op onze vernieuwde website: www.jvdtogt.nl en facebook.
Oproep: Voor nieuwsbrief/nieuwsflitsen ontvangen wij graag uw emailadres: vrienden@jvdtogt.nl
Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting Vrienden
Museum Jan van der Togt

