Nieuwsbrief - okt. 2018
Welkom bij het kunstenaarscollectief KUP-11 uit Lelystad. Voor u staat onze vernieuwde
nieuwsbrief in de nieuwe huisstijl. Zoals u wellicht al op de website heeft gezien, hebben we voor
ons collectief een nieuw logo ontworpen en dienovereenkomstig ons kleurenpalet aangepast. De
kleuren in het logo symboliseren het groen van de polder en het blauw van water.
De website (bij Exto) is verder geheel vernieuwd; neem eens een kijkje op kup-11.nl .

Recente activiteiten
Als KUP-11 hebben we de afgelopen maanden geen expositie gehad, maar een aantal leden heeft
wel op eigen titel geëxposeerd.
Expositie Flevomeer bibliotheek

(Stichting Kunstraad Dronten)
Esam Alwasete en Anne Graalman nemen deel aan deze bijzondere
expositie die nog tot 13 december te zien is in Dronten (De Rede
80). Hun schilderijen zijn te bewonderen in combinatie met keramiek
van Jeanne Marie Schuddeboom-van Irsen. Zie voor meer
informatie: kunstraaddronten.nl .

‘ Oma ’
Esam Alwasete

‘ Klavierklucht ’
Anne Graalman

TOUR OF ART Flevoland

Sonja Reedijk (die in september lid is geworden van KUP-11), Marie Thérèse van der Riet en Ton
Ensink hebben het eerste weekend van oktober deelgenomen aan de jaarlijkse Tour of Art in
Lelystad. Op 14 locaties in de stad was kunst te bewonderen van ruim 50 kunstenaars. De KUP-11
deelnemers konden op een flinke belangstelling rekenen en hebben ook werken verkocht. Een
geslaagd evenement dus.

‘ Flower ’ - Sonja Reedijk

‘ Onmogelijk-1 ’ – Ton Ensink

Komende activiteiten
Wij nodigen alle lezers van de nieuwsbrief van harte uit om aanwezig te zijn bij de opening van de
expositie ‘ AFVAL OP ZIJN RETOUR ‘ op 16 december a.s. om 15.00 uur in de Meerpaal in
Dronten.
Ons kunstenaarscollectief, cursisten van De Meerpaal Academie en dichtersgroep De Dijkdichters
slaan de handen ineen en exposeren over afval. Door de samenwerking is een zeer divers aanbod
aan kunstwerken ontstaan met schilderijen, papierwerk, materiekunstwerken en gedichten. De
expositie is dan ook zeker het bekijken waard en dat kan t/m 6 februari. Aan het einde van deze
nieuwsbrief vindt u de complete flyer met alle informatie!

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. In iedere nieuwsbrief lichten we één kunstenaar uit.
Dit keer is dat:

Carl Palm

Carl is geboren in 1962 in Leiden en groeide op in Noordwijk.
’62 was het jaar waarin Bob Dylan uitkwam met ‘Blowin' in the Wind’ en in
zijn jeugdjaren was het de tijd van
flowerpower en hippies en Carl liet
zich meeslepen in die trends.
Carl is een geboren kunstenaar en
studeerde een paar jaar aan de
Vrije Academie in Den Haag. In die tijd speelde hij ook
trompet in een bandje. Het vrije leven trok hem zo dat hij,
via Den Haag, naar Parijs vertrok om daar ook kennis te
maken met de kunstenaarswereld. Na een paar jaar Frankrijk
keerde hij terug naar Leiden en nam privé schilderlessen bij
gerenommeerde kunstenaars. Eind tachtiger jaren brak hij

' Untitled ' – Carl Palm

door en begon veel werk te verkopen.
Begin deze eeuw startte hij ook met het maken
van muurschilderingen in diverse (vaak
mediterrane) restaurants. Door de crisis rond 2008
droogde het betaalde werk op en was het moeilijk
om als kunstenaar rond te komen. Carl ging
echter niet bij de pakken neerzitten en werd
uiteindelijk restauratieschilder, gespecialiseerd in
gevels van oude / historische panden vooral in
Den Haag waar hij alweer een aantal jaren
woonde.
' Straatje Toscane ' – Carl Palm

Momenteel besteedt hij daar nog steeds ca. 90 % van zijn
tijd aan en in de resterende tijd stort hij zich weer op maken
van schilderijen, waarvoor hij af en toe ook opdrachten
krijgt. Zijn droom is uiteindelijk wereldberoemd te worden
en kunst na te laten voor de eeuwigheid!
Ruim 2 jaar geleden werd Carl lid van KUP-11 hoewel hij
niet in de polder woonde. Voor hem werd een uitzondering
gemaakt omdat hij tegenwoordig de partner is van een van
de andere KUP-leden. Vrijwel alle weekenden is hij dan ook
in Flevoland. Vooral het werken aan de thema’s voor een
expositie (zoals bijvoorbeeld de IJsselkogge) inspireren
hem enorm en dragen ook bij aan het ontdekken van
nieuwe technieken.
________________________________________________________________________

' this sex is on fire ' – Carl Palm

