Welkom bij de nieuwsbrief van het Mozaïekgilde
Welkom bij alweer de derde nieuwsbrief van het Mozaïekgilde. Met deze keer een kort
verslag van onze mooie expositie in Rolduc Kerkrade, onze eerstvolgende expositie in
Assen, bekendmaking van onze plannen voor 2013 en weer een van onze leden die
uitleg geeft over haar werk. Veel leesplezier!

Verslag expositie “grenzeloos – ohne Grenzen”
Het Mozaïekgilde heeft afgelopen zomer in samenwerking met
haar Duitse collega’s van Domo een gezamenlijke expositie
“Grenzenlos - Grenzeloos” georganiseerd. De expositie vond
plaats op een heel bijzondere locatie namelijk in de Abdij van
Rolduc in Kerkrade en duurde van 2 juni tot 6 juli. De mensen
van Rolduc vonden de expositie zo mooi dat ze de expositie nog
met 4 weken verlengd hebben. Dus uiteindelijk heeft ons werk
daar tot begin augustus gehangen.
De veelzijdigheid van alle kunstwerken kwamen wonderbaarlijk
mooi tot hun recht in de prachtige kloostergangen van Rolduc.
Zo zou een expositie altijd moeten zijn… Ook hebben we niet te
klagen gehad over het aantal bezoekers en hun enthousiaste
reacties. Een mooie opsteker voor de volgende keer!

Sfeerimpressie expositie Rolduc

Art Assen:
De volgende plek waar het werk van de leden van het
Mozaïekgilde te bewonderen is, is in Assen. Op 3 en 4
november a.s. hebben we drie stands tot onze beschikking tijdens de kunstbeurs Art Assen. Hier zullen we naast
andere werken, ook onze werken laten zien die gemaakt
zijn met het thema 75 x 75 als onderwerp.
Meer informatie is te vinden op www.artassen.nl
Plannen voor 2013:
We gaan met een nieuw thema aan de slag en zoeken nog een expositie plek. Na een
heuse brainstormsessie hebben we democratisch het nieuwe thema bepaald. Na enige
discussie is het thema “Weerspiegeling” gekozen. Rondom dit thema zal een expositie
worden georganiseerd. Zodra we meer weten over de locatie van de expositie, zullen
we u informeren.
Werk “Vreemde vogels” van Antien Zuidberg:
Expositie 75 x 75 bij Carreau in EindhovenAntien over “Vreemde vogels”:
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De blauwe vogel is duidelijk het mannetje: groter, kleurrijk en dominant. Het witte vogeltje is
sierlijk, bescheiden en staat naast haar vent.
Waarom vogels?
Vogels staan voor mij voor de levendige natuur, in al zijn kleuren, maar ook voor vrijheid: vogelvrij. Soms krijg ik ineens een drang naar meer vrijheid – niet in de letterlijke
betekenis, want we zijn in het Westen zeer bevoorrecht met onze burgerlijke vrijheid. Ik
bedoel dan vooral het uit willen breken van standaard gewoonten en rituelen, het willen
inpakken van mijn koffer en naar een ander land gaan, of ineens, s’ochtends niet naar
mijn werk willen gaan. Even later zit je dan toch weer in die auto, maar het gevoel blijft
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reuze vreemde vogel, en stop ik echt met mijn werk!;-)
Na het avontuur met de vreemde vogels en het 75x75 (wat helemaal niet mijn ding was),
heb ik besloten dat ik alleen nog 3-dimensionaal moet werken en ik ga komend jaar de
stap maken naar grotere beelden voor buiten - heel spannend en veel vrijer!

Tot zover onze nieuwsbrief. Wilt u deze nieuwsbrief liever niet meer ontvangen, stuur dan even een mailtje naar: info@mozaiekgilde.nl. Dan halen we uw email uit ons adressenbestand.

