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Drents Portret bij Galerie Wildevuur
Op 29 november om 15:00 opent Nicolette Leenstra de expositie van de Drentse Portret
Federatie bij Galerie Wildevuur in Hooghalen, en daarna gaat de Federatie eraf. D.w.z. de
meeste kunstenaars van de Federatie blijven samenwerken maar de naam van het
schildergenootschap verandert in ‘Drents Portret‘.
Om het een echt Drents feestje te houden zijn er een aantal schrijvers van de Drentse
Schrieverskring geportretteerd. Zet je schilders en schrijvers bij elkaar dan is de kans op
synergie groot. Zo ook nu, en daar is een mooi boek uit voortgekomen met afgebeeld een
selectie van de beste portretten gecombineerd met teksten van de Drentse schrijvers. Tijdens
de opening van de expositie wordt dit boek gepresenteerd!
Hoe het kwam?
Twee jaar geleden waren14 Drentse kunstenaars de gelukkige winnaars van ‘Het Portret van
Drenthe’, een schilderwedstrijd- u raadt het al- van portretten. Deze wedstrijd werd destijds
georganiseerd door Kunst- en Cultuur Drenthe. Het werd nl. de hoogste tijd om de Drentse
kunstzinnigheid een boost te geven, ook al omdat deze provincie geen HBO kunstopleidingen
kent.
De prijs bestond uit 14 masterclasses welke werden gegeven bij Gerard van de Weerd in
Hoogeveen. In zijn ruime atelier werd gezwoegd en geploeterd met houtskool, acryl en olie.
Tijdens de eerste sessies zaten zes bekende Drenten model en daarna dus de schrijvers. De
masterclasses werden gegeven door Gerard van de Weerd, en ook door andere bekende
(portret-) kunstenaars zoals Hendrik Elings, Sam Drukker, Herman van Hoogdalem en René
Jansen.
Aan het eind van het eerste seizoen was er een spetterende expositie in de Melkfabriek in
Bunne. De zes bekende Drenten die model hadden gezeten tijdens de eerste sessies liepen
zichzelf 14 keer te bewonderen. En de vele andere toeschouwers konden bepalen of ze de
portretten nou wel of juist niet vonden lijken. Op zondag 29 november gaan de schrijvers van
de Drentse Schrieverskring hetzelfde doen bij Galerie Wildevuur. Ook zij gaan zichzelf
bewonderen en ook zij zullen zich vast verbazen over de verschillende stijlen en kleuren
waarin zij op het doek zijn gezet.
Voor meer informatie: www.drentsportret.nl
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