
                    

LEDENBRIEF OKTOBER 2021

DE RESULTATEN VAN DE ARS VEILING

3x is scheepsrecht. Nadat we 2 keer af moesten lasten vanwege de Corona 
regels is het gelukkig goed gegaan op 3 september. De regels waren niet te 
ingewikkeld. Hoewel… we hebben verzuimd onze bezoekers op hun zitplaats 
een drankje aan te bieden. Men kreeg wel een drankje, maar buiten op 
de binnenplaats met mooi weer. Dat maakte de sfeer alvast een beetje los. 
Susannah Herman wist met verve en humor hier en daar de genodigden te 
verleiden een stapje extra te zetten. Er waren weer helpende handen om een 
en ander voor te brengen, te tonen en weer terug te dragen. Dank aan allen 
die zich hebben ingezet om deze veiling te organiseren en te laten lukken.

LEDENBORREL OP 29 OKTOBER VANAF 16.00 UUR
WE NODIGEN ONZE V&D/KIS/ARS EXPO COLLEGA’S UIT

Op vrijdag 29 oktober willen we een borrel 
houden voor de leden waarbij we de kunstenaars 
willen uitnodigen die meededen met de expositie 
in het voormalige V&D gebouw afgelopen 
zomer. Wellicht leidt dit tot kruisbestuiving met 
kunstenaars die we nog niet zo goed wisten te 
vinden. Je denkt soms iedereen te kennen maar 
zelfs in Leiden kan je nog kunstenaars ontdekken. 
Er werd zo leuk gewerkt met o.a. Cécile Verburg 
en Mirjam Hoekman. We waren allemaal zo 
vrolijk en goed gemutst dat de stad weer open kon. 
Kunnen we iets van die vrolijke saamhorigheid 
vasthouden? Ik hoop het van harte, Janine

PS Graag vragen we leden een lekker hapje mee te 
brengen!

We zijn blij met het resultaat. 44 werken werden 
verkocht en er gingen trotse nieuwe eigenaren 
met mooi werk naar huis. Na aftrek van kosten 
heeft ARS van haar leden het mooie bedrag van 

ruim €7000,- euro gekregen. Daar is het bestuur 
erg blij mee. Het biedt ruimte hier en daar wensen 
in te vullen. Op de ALV in november laten we jullie 
weten wat er precies met het geld gaat gebeuren.



MODELLEN GEZOCHT

Wij zijn dringend op zoek naar nieuwe modellen. 
Dus ken je iemand die altijd al model wilde 
worden nu kan het bij ARS. Wij zoeken modellen 
voor portret, gekleed en naakt. Aanmelden 
malindaclouder@arsaemula.nl 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

We willen graag een groep vrijwilligers vormen 
voor bardiensten tijdens openingen en andere 
activiteiten. Wie is bereid af en toe een bardienst 
op zich te nemen. Voor nadere informatie, neem 
graag contact op met  Malinda.
malindaclouder@arsaemula.nl, tel 0631082852

SLEUTELS! 

De sleutels van de tentoonstellingen commissie 
zijn terecht. Dat is heel fijn. Maar ik heb een 
constant tekort aan sleutels. Dus als je nog sleutels 
van ARS hebt en je gebruikt ze niet graag inleveren 
bij Malinda bij voorbaat dank.

ARS À LA CARTE

Surveilleer je op ARS stimuleer dan graag eens 
een bezoeker om ook zo’n mooi doosje te kopen 
als cadeau of als correspondentie kaarten op je 
bureau.

FER HAKKAART

Bij ARS zullen werken van Hakkaart uit verschil-
lende periodes te zien zijn. Fer Hakkaart is lid van 
de vereniging ARS en gaf hier jaren les.
De expositie vindt plaats van 2 oktober t/m 17 
oktober. De tentoonstelling zal worden geopend 
door Conny Broeyer, voorzitter van ARS, op zon-
dag 10 oktober om 16.00 uur.

LEDEN BIJ ARS

WILMA KEIZER ‘IN NATURE’ 

Van 24 oktober t/m 7 november 2021 zijn bij ARS 
schilderijen en collages te zien van de Delftse kun-
stenaar Wilma Keizer. Het werk wat zij zal tonen, 
is  geïnspireerd op de natuur; men ziet bomen, bo-
men waar het licht doorheen valt, de weerspiege-
ling van bomen in het water. Maar de schilderijen 
en collages zijn veel meer dan dat; zij zijn een feest 
van kleur en structuur, van associatie, toeval en 
experiment. In Nature wordt geopend om 24 okto-
ber om 16.00 uur, door Monic Deichmann (colle-
ga) en Olmo vd Mast (singer-songwriter). Tijdens 
de openingstijden van de galerie zal Wilma Keizer 
aanwezig zijn om u rond te leiden.

FER 
HAKKAART

WILMA KEIZER
IN NATURE
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Op zondag 5 september, op de zonovergoten 
binnenplaats van ARS werd de ARS-prijs 2021 
uitgereikt, tijdens de opening van de jaarlijkse 
ledententoonstelling.  Aanwezig waren veel leden 
van de vereniging en een groot aantal gasten en 
belangstellenden.

Voorzitter van de vereniging ARS, Conny Broeyer, 
stelde de juryleden voor de ARS-prijs 2021 voor: 
Sandrine van Noort (hoofd Kunstzaken van 
het LUMC en kunsthistoricus), Cecile Verburg 
(kunsthistoricus en docent) en Tanja Smit 
(beeldend kunstenaar en docent).

Deze jury is niet over een nacht ijs gegaan; uit alle 
tentoongestelde en zeer gevarieerde kunstwerken 
van de ledententoonstelling werden, na veel 
discussie drie kunstenaars genomineerd: Tineke 
Jacobs, Wilma Keizer en Koen de Vries.

Tineke Jacobs leverde twee foto’s van kastanje 
takken, foto’s die net niet gelijk zijn, maar veel 
aan de verbeelding van de kijker overlaten. Wilma 
Keizer bracht met verschillende technieken, zoals 
stempelen, de natuur mooi in beeld.

De winnaar van de ARS-prijs 2021 werd Koen de 
Vries. Koen heeft een beeldje gemaakt, een portret 
van een jong meisje. Het portret heeft een enorme 
zeggingskracht en doet op de een of andere wijze 
misschien wel denken aan de lachende jongen 
van Frans Hals. Opvallend is de weergave van de 
half geopende mond waarin de tanden zichtbaar 
worden.

Koen de Vries ontving een oorkonde, een 
geldbedrag en een exemplaar van het beeldje dat 
alle prijswinnaars van ARS-prijs ontvangen en 
dat hijzelf nota bene voor dit doel ooit ontwierp.

KOEN DE VRIES IS DE WINNAAR VAN DE ARS-PRIJS 2021

WE KUNNEN WEER AAN HET WERK!!!

Vanaf woensdagmiddag 6 oktober, om 13.30 
uur, gaan de teken/schilder-bijeenkomsten met 
model  voor ARS-leden weer beginnen. 
We werken tot 16 uur in het vertrouwde atelier 
op de 1e etage.



DE COMMENTAREN

ERIK ROMME ‘TEKENBOEKJE: ROOS TULEN’

• zo bescheiden de kunstenaar is zo groots zijn de minuscu-
le beschouwingen op de actuele tijd en weerspiegelingen 
verleden tijd. 

• Heel bijzonder! Je zou een paar boekjes willen meenemen 
en op een bank gaan zitten en je bent uren zoet!

• Fascinating style, unique topics, simply beautiful. 
Inspired me to draw myself.

• De pentekeningen en het schrift in de boekjes, ware 
kunstwerkjes. Prachtig!

• Zeldzame vorm van toewijding. Het doet denken aan iets 
wat heel oud is. (Qua handschrift en pentekeningen) Het 
doet denken aan het monnikenwerk uit de middeleeuwen, 
maar met een onverwachte moderne twist. Gemaakt 
door iemand die nog leeft over onderwerpen gevonden op 
google. Dit werk is uniek in zijn soort.

• Ongelofelijk gedetailleerd geschreven en getekend
• Onwaarschijnlijke precisie, werklust, inspiratie
• Heel inspirerend
• Ik vind zijn werk ontroerend en inspirerend! Een hele 

ervaring
• Exceptional talent!
• Zeer bijzonder! Zeer persoonlijk!
• 55 en 22 (Hortus 5 van Maries v Boekel):  Geen woorden 

voor. Een samenspel van factoren. Naakt zijn van zowel 
Roos en de Leeuw (Hortus) beiden het spiegelbeeld van het 
leven.

• Zonder toelichting 2x

“Na mijn pensionering in 2012 
ben ik naar de Kunstacademie 
Haarlem/Leiden gegaan, om-
dat ik graag veel meer actief en 
professioneel met kunst aan de 
gang wilde. Doorslaggevend 
waren de jaren dat ik les kreeg 
van de tekenaar Paul van der 
Steen.

Uiteindelijk kwam naar voren 
dat ik vooral het tekenen in een 
vast formaat kleine boekjes het 
meest aantrekkelijk vond.

Klein werken boeit me, tekenen met een fijne 
pen vind ik een plezierige uitdaging en het 
kunnen behandelen van een rijke schakering 
van thema’s in korte tijd sluit goed aan bij wat 
mij dagelijks raakt. De boekjes houden dit 
proces bij elkaar. Ik werk eigenlijk steeds in 2 
boekjes. 

De ene serie boekjes bevat datgene wat ik 
tegenkom en me raakt, kunst, naakt, onrecht, 
portretten, natuur, enz.; De andere serie 
boekjes heeft een vast thema, voortkomend 
uit een eerder onderzoeksproject: de motivatie 
van kunstenaars om actief of passief met naakt 
of seksualiteit te werken. Ofwel wat drijft 
kunstenaars zich met dit onderwerp bezig 
te houden. Ik wilde daar een goed inzicht in 
krijgen en deze kennis delen.

Inmiddels zijn er bijna 50 boekjes.

Het exposeren van de kleine boekjes is   wel 
een probleem. Ze zijn kwetsbaar en ik kan ze 
daarom niet overal helemaal tonen. 
Op mijn facebookpagina kan ik ze wel laten 
zien, maar dat is indirect. Andere manieren 
bevielen me tot nu toe niet.

Ik vind het erg leuk dat bezoekers van de Ars 
leden tentoonstelling op mijn werk   gestemd 
hebben. Ik had het niet verwacht omdat ik  mijn 
werk niet zo toegankelijk achtte. Ik ben blij dat 
ik mij vergist heb!”

Titel: Tekenboekje 
Tekening: Roos Tulen, 

formaat 13 x 9 cm
o.i. inkt met Rotring pen

PUBLIEKSPRIJS
ERIK ROMME



WEBSITES TER INSPIRATIE                 

www.bbk.nl                        
www.bakonline.org             
www.museumtv.nl

KOPIJ

janinemelai@gmail.com

ACTUEEL NIEUWS 

www.arsaemula.nl

LEDENACTIVITEITEN 

info@arsaemula.nl
webmaster@arsaemula.nl

KOPIJ VOOR WEBSITE, FACEBOOK, 
TWITTER, INSTAGRAM NAAR  

pr@arsaemula.nl

>>>>>  29-10-’21 SLUITINGSDATUM KOPIJ VOOR DE LEDENBRIEF VAN NOVEMBER  <<<<< 

DE COMMENTAREN (VERVOLG)

BUNNY SOETERS ‘GEORGINA’ 

• Prachtig portret met sterke verbeelding
• Gevoelvol kunstwerk van prachtige jonge vrouw
• Stijl sprak me zeer aan
• Prachtig los geschilderd en mooie uitdrukking
• Prachtig
• Spannend
• Spannend portret
• Zoals altijd, ontroerend – het raakt me – en wat triggert? 

Dat stukje zelf psychotherapie krijg je gratis mee
• Ik aarzelde om Barthel Brussee te noemen, maar Bunny 

raakt meer!
• Zonder toelichting 2x

CLAZIEN JUFFERMANS ‘OVERGAVE’

• Mooi gemaakt en kleuren prachtig
• Intrigerend
• Prachtig 
• Prachtig, ook die kleuren
• Combinatie van dier en mens, prachtig
• Prachtig beeld
• Kleur en uitvoering
• Relatie mens en dier, schitterend
• Een zeer bijzonder kunstwerk, dat een zeer sterke 

aantrekkingskracht heeft
• Zonder toelichting

ARS IN DE KRANT

“Zachtjes ruist de wind door het gebladerte van 
de bomen van de binnenplaats van de 17e eeuwse 
kunstenaarsvereniging ARS Aemula,” begint het 
artikel van Martijn de Meulder over Gluren bij de 
Buren in het Leids Dagblad van 6 sept 2021.
De volledige eerste kolom gaat 
over onze binnenplaats 
en de act ‘Knotenpunkt’ 
(het muziek-gezelschap 
waar twee van onze ARS-
leden toe behoren). 
Mooie reclame voor onze 
schitterende en unieke locatie, 
alsmede een aardig voorbeeld 
van hoe we ons ‘inclusief ’ 
kunnen opstellen binnen onze 
disciplines!


