Nieuwsbrief - juni 2018
Welkom bij het kunstenaarscollectief KUP-11 uit Lelystad. Vanaf nu willen wij u circa drie keer per jaar een
nieuwsbrief sturen om u te informeren over onze activiteiten en u nader kennis te laten maken met onze
leden en hun werk. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u op onze mailinglist staat; mocht u deze brief in de
toekomst niet meer willen ontvangen stuurt u dan een reply op onze mail met de tekst ‘ afmelding ‘.
Voor meer informatie over KUP-11 kunt u onze website bezoeken: www.kup-11.nl .

Recente activiteiten
Van 7 april t/m 19 mei heeft KUP-11 in samenwerking met
het Stadsarchief Kampen en Batavialand in de Stadskazerne
te Kampen een expositie georganiseerd met als titel:
‘ KUNST BOVEN WATER ‘.
Het thema van deze tentoonstelling was de IJsselkogge, een
15e-eeuws scheepswrak dat gevonden is op de bodem van
de IJssel bij Kampen. Het wrak, van grote historische waarde,
werd op 10 februari 2016 boven water getakeld en wordt
momenteel bij Batavialand in Lelystad onderzocht en
geconserveerd. Onze kunstenaars hebben hierover allen één
of meerdere schilderijen gemaakt met heel verschillende
invalshoeken (van het vergaan van het schip, de
sonarbeelden van de ontdekking, tot de lichting).

‘ Verzonken ’ - Willy Fokke

Bijgaand ziet u enkele van de tentoongestelde werken.
De opening van de expositie, door de burgemeester van
Kampen, was drukbezocht en ook in de weken erna hebben
vele bezoekers het historische gebouw weten te vinden en de
vele schilderijen, verdeeld over drie verdiepingen, bekeken.
Voor alle betrokkenen was de expositie dan ook zeer geslaagd.

‘ Getakeld' - Dorrith Hillenbrink

' De IJsselkogge ' - Lies Resink

' IJsselkogge in beeld ' - Ton Ensink

Komende activiteiten
Eind dit jaar organiseren wij in samenwerking met docenten en cursisten van de Meerpaal, Sonja Reedijk,
Rien Nijboer en de Dijkdichters, een expositie in de Meerpaal in Dronten met als thema: Afval op z’n retour.
Door de verscheidenheid aan deelnemers wordt het een uitgebreide en gevarieerde tentoonstelling. De
opening zal plaatsvinden op zondag 16 december om 15.00 uur. U kunt de expositie bezichtigen tot 6 feb.

Kennis maken met …
In deze rubriek willen wij u kennis laten maken met de
individuele leden van KUP-11. Ons collectief telt
momenteel 11 leden (zie de foto). Het aantal heeft
overigens niets met onze naam te maken, want die
refereert aan de oprichting in 2011.
In iedere nieuwsbrief lichten we één kunstenaar uit.
Dit keer is dat:

Anne Graalman

Anne is in 1945 geboren in Haarlem waar haar creatieve carrière,
onder andere als docent expressie, begon. In 2012 verhuisde ze naar
Lelystad waar ze al snel lid werd van KUP-11. Al voor de verhuizing
was ze, via haar vriend, lid geworden van de Dijkdichters en zo raakte
ze snel bekend in de kunstwereld van Lelystad. Anne is een zeer
veelzijdige creatieveling die uitgaat van de zintuiglijke beleving van
de dingen die ze maakt / doet. Naast schilderen doet (c.q. deed) ze
aan tekenen, boetseren, theater, zingen, pianospelen en dichten.

Momenteel zijn het vooral de activiteiten in de figuur hiernaast, waarin ze een
balans probeert te vinden en die ze ook graag combineert. Zo speelde ze al
eens piano tijdens de opening van een expositie en droeg een gedicht voor bij
de opening van de expositie in Kampen.
Bij het schilderen houdt ze van experimenteren;
hoewel acrylverf de basis is probeert ze ook
combinaties uit met andere materialen. Zo heeft ze onder andere schilderijen
gemaakt met gebruik van boomschors, klei en plastic. Ze maakt zo’n 10
schilderijen per jaar en kan wel 3 maanden bezig zijn met één schilderij,
voordat dat helemaal naar haar zin is.
Anne doet natuurlijk mee met alle exposities van KUP-11, maar heeft dit jaar
samen met Esam Alwasete (een KUP-collega), ook een eigen expositie. Deze
is te bezichtigen van 14 september t/m 14 december op het serviceplein in de
bibliotheek van Dronten.
' in de muziek ' - Anne Graalman

' jong geleerd ' - Anne Graalman

' Anouk model viool ' - Anne Graalman

' verschroeide zon ' - Anne Graalman

