Nieuwsbrief Ada Krowinkel, oktober 2015
Het was een volle zomer, met veel culturele uitstapjes, o.a. naar Jan Cremer
in Zwolle, Karel Appel in Schiedam en naar Mons, culturele hoofdstad van
Europa 2015 waar ik het huis van Van Gogh bezocht in de Borinage. Ik kreeg
er veel inspiratie door, vooral van de latere schilderijen van Jan Cremer was
ik onder de indruk. De durf waarmee hij met de verf omgaat, lak hebben aan
iedereen en vooral zijn eigen ding doen. Dat sprak mij aan.

Het huis van Vincent van Gogh in de Borinage (collage)

naar Karel Appel

Afgelopen activiteiten
Vincent Vincent Vincent
Ik deed mee aan het project Vincent Vincent Vincent. Met 30 andere
kunstenaars exposeerde ik in het Princenhaags Museum in Breda. De
opdracht was de verbinding te verbeelden tussen opa Vincent, de dominee in
Breda, oom (Vin)Cent, de rijke kunsthandelaar uit Prinsenbeek (Breda) en
Vincent de schilder. Voor mij waren de brieven de verbinding tussen de drie
Vincenten. De brieven zijn in drie fasen te verdelen, de zoektocht, het
kunstenaarschap en de ontdekking van felle licht van het zuiden. Dit heb ik
verbeeld in drie levensdoeken met citaten van de brieven uit die perioden die
ik kenmerkend vond voor de verschillende fases. Wat mij vooral raakte was
de tragiek van zijn levenslange zoektocht naar erkenning en geluk. De citaten
hebben hierop betrekking.

Workshops
Voor verschillende bewonersvereningen van AlleeWonen heb ik een aantal
workshops schilderen gegeven. Mensen waren enthousiast en het blijft mooi
om te zien dat mensen zichzelf overtreffen, dat ze meer kunnen dan ze zelf
denken. Ik word er in ieder geval zelf altijd heel erg blij van om dit te zien.
Exposities
Hilton Beijing, 27/2/2015 - 31/5/2015
Hilton Istanbul vanaf 26/6/2015 - half oktober
Vincent Vincent Vincent, Princenhaags museum 29/9/2015 - 4/10/2015

‘Mijn kunstenaars gaan niet dood voordat ze bij mij hebben geexposeerd’.
Dat zei de galeriehouder van Artifact, een galerie gevestigd in New York op
Manhattan. Hij had mij uitgenodigd voor een solo-expositie van drie weken in
2017. Deze expositie heb ik inmiddels gecancelled, er zaten te veel haken en
ogen aan, te veel risico’s en er was vooral veel geld mee gemoeid. Mijn geld.

Komende activiteiten/plannen
Wandkleden
Op dit ogenblik ben ik bezig om grote beschilderde wandkleden te maken, dit
naar aanleiding van de doeken die ik voor het project Vincent maakte. Het
worden wandkleden zonder frame. Het wandkleed waarmee ik nu bezig ben
meet 1.07 meter bij 2 meter. Het zit nog in de ontwikkelfase, dus nog even
geen beelden.
Fotocursus met creatief partnerprogramma
Afgelopen voorjaar was ik met vrienden mee naar Noord-Frankrijk, zij
volgden daar een fotocursus. Ik schilderde en schreef verhalen. Daaruit is
een mooie samenwerking ontstaan met bioloog Ben Kruijsen, die de
fotocursus verzorgde. Volgend voorjaar organiseert hij wederom een
fotocursus in de Haute-Marne nabij de Vogezen. De cursus focust op natuur
en landschap. Thuisbasis is in het dorp Melay het mooie kasteel Chateau
Melay. Zie www.chateaumelay.com.
De cursus start zondag 8 mei om 17.00 en de cursus eindigt na het ontbijt op
zaterdag 14 mei 2016. Centraal staat het thema natuur en landschap. Voor
de partners die meegaan en niet meedoen met de fotocursus organiseer ik
een partnerprogramma op Chateau Melay. Ook zonder fotograferende
partner ben je welkom!
Je hoeft niet creatief te zijn om aan dit programma deel te nemen. Iedereen
kan het, er wordt rekening gehouden met de verschillende niveau's en de
interesse van de deelnemers. We gaan schilderen, tekenen, het maken van
een schrijfopdracht, bijv. het maken van een haiku, wandelen, fietsen, yoga.
Het plezier staat voorop!! Het programma wordt opgesteld als er voldoende
belangstelling voor is en in overleg met de deelnemers van het
partnerprogramma. Aan het programma zijn deelnamekosten verbonden. De
kosten bedragen 205 euro inclusief alle materialen die door mij worden
verstrekt, exclusief de reiskosten en logies (volpension).
Wil je je aanmelden of meer weten, kijk op http://www.natuuradvies.nl/
fotofr.php.
Wil je reageren? doe dat dan naar akrowinkel@gmail.com. Deel deze
nieuwsbrief gerust met andere geïnteresseerden.

