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Als je een expositie bezoekt, zie je soms kunstwerken waar je een tijdje over loopt na te
denken. Je zou ze eigenlijk nog wel een keer willen zien. Of je overweegt dat werk of wellicht
iets anders te kopen.
Om een ieder alle rust en tijd te geven om gewoon even lekker te snuffelen aan en tussen mijn
werk, organiseer, of beter gezegd creëer ik de GALERIEZATERDAG.
Elke maand op de derde zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur.
In het atelier hangt dan een klein deel van mijn werk en het grafisch werk staat in een
presentatiebak. Mocht je op de website een werk hebben gezien dat je graag in werkelijkheid
wilt bekijken, is dat te regelen.
Uiteraard wordt er ook voor de inwendige mens gezorgd.
Daarnaast vermeld ik in de Sjoch voorafgaande aan de GALERIEZATERDAG interessante
informatie over deze dag, waaronder leuke koopjes. Bijv. voor een origineel kadootje.
In de volgende Sjoch!, nummer 45 komt de info voor de eerste GALERIEZATERDAG en die is
dan op 21 januari 2017

Reisplezier
Als kunstenaar ben je wel bevoorrecht. Wat je onderweg aan moois ziet, kun je vastleggen in
een kunstwerk. Zo hebben de reizen een groot aantal prachtige pasteltekeningen en een
expositie in Tsjechië opgeleverd. Of gebruiken voor een bepaald kunstwerk. In mijn schilderijen
vind je allerlei elementen, die ik bijvoorbeeld gezien heb in Zuid-Europese landen.
Deze pasteltekening heet MOSBOS. Heb ik gemaakt nadat we in Ierland een aantal
wandelingen maakten door de(ze) extreem vochtige en zwaarbemoste bossen. Door het dichte
bladerdak wordt het licht getemperd tot een paarsige gloed op alles wat niet groen is. Zie hier
het resultaat. Het kunstwerk meet 60 x 80 cm (incl. lijst en passepartout) en is uiteraard te koop:
€ 595,Wil je geen hinderlijke spiegeling van het glas, dan kan er museumglas voor gezet worden. Dit
glas heeft een speciale behandeling gekregen en reflecteert niet. En is volkomen helder; dat
betekent dat de kleuren optimaal zichtbaar zijn.
De prijs van het kunstwerk komt dan op 695,-

Reviews
In de vorige Sjoch! herinnerde ik nog even aan
mijn FaceBook-oproep om een kort verhaaltje
te maken waarom je een bepaald werk van mij
bijzonder vindt. Waarom het je aanspreekt! Ik
heb daar tegenover een vijftal etsen ter
beschikking gesteld. Hoewel de uiterlijk
inzenddatum reeds gepasseerd is, kan men
nog inzenden. Dit naar aanleiding van een
opmerking: 'wat gaat de tijd snel, ik ben nog
niet klaar'.
Maar goed, in dit nummer begin ik met het
eerste review. Die is van Helga Roosemalen, zij
schrijft het volgende:
"Feike schildert een kunstwerk en hoe komt het
bij jou tot leven?
Ik ben al op vele tentoonstellingen van Feike
geweest en heb vele prachtige kunstwerken
gezien. Ik ben geen kunstkenner, maar ik voel
of mij iets raakt, of dat er een boodschap in zit,
of ik het alleen maar mooi vind. Bij de
opdrachten die Feike voor ons maakte, ben ik
vaak in het atelier geweest en dan komt het al tijdens het schilderen voor mij tot leven. Feikes
passie en liefde voor zijn werk, zie je in het resultaat.
Deze prachtige schilderijen hangen nu al jaren in onze woonkamer en wij genieten er nog
dagelijks van.
Het schilderij 'VROUW' *), wat mij emotioneel raakte, hangt nu in onze slaapkamer en ik beleef
daar dagelijks fijne stiltemomenten.
Bij de laatste tentoonstelling waren er vele nieuwe werken te zien. Eén schilderij gaf ons een
levensles.
Aad en ik hopen dat wij nog vele tentoonstellingen kunnen bezoeken.
*) Zie foto bij tekst.
N.B. In het glas voor het kunstwerk (krijttekening) zit een spiegeling.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u kunst@feikedevries.nl toe aan uw adresboek.

