Beste Vrienden, de Nieuwsbrief april 2021. Langzamerhand komt
er weer vaart in onze wereld. We echter zijn nog niet zo ver dat
we al weer echte activiteiten, met echte Vrienden en echte kunst,
aan kunnen bieden, je moet het nog even met de illusie van
scherm en luidspreker doen. In deze Nieuwsbrief twee
initiatieven van de Vrienden zelf, nieuws over De Domijnen, en
een vooruitblik op activiteiten in onze omgeving.
Blijf gezond, geprikkeld, niet prikkelbaar en geprikt!

Lezing BJdG Aad de Haas
Zef Timmers & Aad de Haas: twee katholieke bloedbroeders
J.J.M. (‘Zef’) Timmers (1907-1996) legde in 1936 met de
tentoonstelling Het Land van Sittard in het Kritzraedthuis de
basis voor het Sittardse Museum. Het was een ambitieus man
die al snel een belangrijke rol zou gaan spelen in de katholieke
kunstwereld. Dertien jaar later had hij het conservatorschap van
het Aartsbisschoppelijk Museum in Utrecht al achter de rug, was
hij gepromoveerd kunsthistoricus, professor aan de Radboud
Universiteit Nijmegen, hoogleraar aan de Jan van
Eyck-academie en conservator/directeur van het Limburgs
Provinciaal Museum i.o., dat later zou uitgroeien tot het
Bonnefantenmuseum.
Het kon dan ook niet anders dan dat hij in die verschillende
hoedanigheden in aanraking zou komen met het werk van Aad
de Haas dat in de naoorlogse jaren tot grote controversen zou
leiden. Timmers wierp zich op tot verdediger van de Rotterdamse
kunstenaar en organiseerde in 1955 een grote tentoonstelling
over Aad de Haas in het Bonnefanten Museum.
In deze lezing zal Bart Jan de Graaf het contact tussen Timmers
en Aad de Haas tot uitgangspunt nemen. Wat verbond hen en
welke rol speelde het katholiek-religieuze werk van Aad de Haas
in de opvattingen van Prof. Timmers?
De lezing is exclusief voor de Vrienden, via internet te volgen, de
link volgt begin mei in een extra nieuwsbrief.

Ongeveer 25 Vrienden hebben op St Joep kunnen genieten van
een zeer boeiende en verrassende lezing van Arjen van
Prooijen. Niet in een grote zaal op 1,5 m, maar gewoon thuis,
achter de PC of tablet of voor de Smart TV. In een kwartier tijd
voegden de bezoekers zich bij de Zoom sessie, waar het om drie
uur een kakafonie was van Vrienden die elkaar weer eens zagen
en even konden spreken, het merendeel had eigen camera en
microfoon aan staan. De lezing van Arjen voerde ons in hoog
tempo langs een groot aantal invalshoeken op identiteit en op
kunstenaars, prikkelend, schurend en verrassend. De techniek
was prima in orde, we sloten af met een paar vragen uit het
publiek. Een zeer geslaagd evenement!

Onze eigen activiteiten rest van het jaar: er wordt gekeken
naar de Kunstfietstocht, een Eindejaarafsluiting in de zomer, in
de openlucht. Alles afhankelijk van de maatregelen natuurlijk.
Musea zouden in de 3e stap, ergens in mei aan de beurt zijn.

Zoals jullie wel in de lokale kranten hebben kunnen lezen wordt
na het dramatische evaluatierapport over De Domijnen de
re-organisatie voortvarend aangepakt. De huidige directeur
vertrekt, er komen twee interim-directeuren, er is een duidelijk
plan opgesteld om tot een andere aanpak te komen.

We hebben een gesprek gehad met Wethouder Houtakkers:
“de interim-directie die waarschijnlijk anderhalf jaar aan de slag
zal zijn begint met het voeren van individuele gesprekken met de
medewerkers, moet binnen 2 maanden een uitvoeringsplan klaar
hebben, de kern van de opdrachtformulering vanuit de gemeente
luidt: de relatie met de inwoners en culturele organisaties
versterken”.
Ook de rol van de Vrienden wordt meegenomen.

Op 23 april staat een kennismakingsgesprek gepland met
Joanne van der Woude, hoofd exposities van de Domijnen, om
te zien waar we elkaar kunnen versterken.

Enkele weken geleden hebben we via Zoom een overleg gehad
met een aantal van onze Limburgse vrienden, het was alweer
meer dan een jaar geleden. Goed om te horen hoe de andere
Vrienden clubs met de beperkingen van deze tijd omgaan, welke
plannen er zijn en hoe we elkaar kunnen helpen.

De begroting van de Stichting wordt in normale tijden
besproken bij de Eind Jaar Bijeenkomst, die we dus niet hebben
gehad. Om jullie toch inzicht te geven in de besteding van jullie
begunstigersbijdrage publiceren we de begroting 2021 op de
afgeschermde pagina, waar ook de foto’s staan (let op, er is een
nieuw wachtwoord voor deze pagina!

Heerlen is één groot openluchtmuseum. Op tientallen plekken in
de stad zijn de afgelopen jaren muurschilderingen (murals) en
andere vormen van straatkunst ontstaan door (inter)nationale
topkunstenaars. Een groot deel van de mural-collectie is te
bewonderen tijdens een wandeling door het centrum. Ga te voet
door de betonnen jungle van Heerlen en ontdek de mooiste
murals tijdens een Street Art rondleiding. Je kunt deelnemen aan
een rondleiding of een App op je iPhone of Android gebruiken.

Roermond viert het Cuypersjaar.
De aftrap is hier op Youtube te zien. Tijdens het Cuypersjaar
2021 vinden er in de regio van Roermond activiteiten plaats
zoals exposities (o.a. in het Cuypershuis, Historiehuis Roermond,
Streekmuseum Stevensweert en Limburgs Museum in Venlo),
concerten, wandelingen, arrangementen, een
educatieprogramma voor het basisonderwijs en natuurlijk het
Muziektheater Cuypers.
19-25 april, in de Nationale museumweek, is ook het
Passionkruis te zien, hier op Youtube.

Corona beperkt onze vrijheid, maar gelukkig bieden musea ook
nu hoop en inspiratie. Tijdens de Nationale Museumweek van
19 t/m zondag 25 april, openen ruim 400 musea hun deuren
digitaal. Wat gaat u ontdekken? Kijk op museum.nl voor het
aanbod inclusief premium activiteiten!

In het kader van de Landschapstriënnale organiseert de
Brabant-Collectie (Tilburg University) samen met Pennings
Foundation en Brabants Landschap een fototentoonstelling over
Het Groene Woud.

Er wordt wat af gewandeld en je ziet van alles onderweg.
Geïnspireerd door het Cuypershuis (er was een fotowedstrijd met
verrassende kijk op het Cuypershuis), en een beetje door een
wekelijkse rubriek in de Volkskrant: Stuur ons foto’s van objecten
die je tijdens een wandeling ziet, die kunst zouden kunnen zijn.
Er hoort wel een beschrijving bij.In de vorige nieuwsbrief stond er
al een! Altijd prijs: eeuwige roem en publicatie op onze
website.
Deze foto is van Francine Arts (schoenen van Jan Janssen)

Marres timmert aan de weg, of beter in huis.

De video “Currents 8” is nu uit, en te zien op Vimeo met als titel
“And Me, Streams of You” waarin 14 jonge, pas afgestudeerde
kunstenaars uit de wijde omtrek van Maastricht uit België,
Duitsland en Nederland in een netwerk van verhalen, ervaringen
en ideeën bij elkaar komen.
Laat MARRES snel opengaan voor de kunstenaars:
Charbel-joseph H. Boutros & Stéphanie Saadé: Onder invloed
van de coronapandemie is het begrip ‘thuis’ volledig ontwricht:
het kantoor, de studio, de winkels, de musea, de restaurants en
de cafés nodigen zichzelf symbolisch of virtueel uit in onze
huizen. Thuis is niet meer de aangename fysieke en mentale
ruimte die het vroeger was; het is ook een plek geworden van
eindeloos wachten.
Tijdens Intimate Geographies bewonen twee personen Marres.
Sporadisch verschijnt dit kunstenaarskoppel in de huiselijke
omgeving waarin het kunstcentrum is omgetoverd; je zou ze
zomaar kunnen aanzien voor bezoekers. De onhandigheid van
hun handelingen en gedrag doet hun aanwezigheid echter
opvallen. Misschien tref je het duo tijdens het bellen, het doen
van een dutje of het werken in hun studio’s. Wat is het doel van
hun raadselachtige rituelen?

Tip uit Zuiderlucht: Insel Hombroich.

Op de vlucht voor de lockdown ging WIDO SMEETS de grens
over, naar Insel Hombroich, naar de uitbottende knotwilgen en de
etsen van Rembrandt.
“Het was eigenlijk niet de bedoeling dat we de grens overstaken
– het kon niet en het mocht niet, op straffe van tien dagen
quarantaine, een boete en een Duits strafblad. What the hell,
dacht ik, we zien wel hoe ver we komen – en mijn CV kan wel
een impuls gebruiken”. Lees hier het hele verhaal.

Een nieuw Kabinet, een nieuw wachtwoord voor de fotopagina
op de website:

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u bent ingeschreven bij de stichting “Vrienden van het Domein” als begunstiger of relatie. Om het verzenden
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