Persbericht

Sneek, 6 november 2013

Tentoonstelling ‘Wetter 2’
In samenwerking met galerie De Roos van Tudor
In 2012 organiseerde het Fries Scheepvaart Museum samen met galerie De Roos van Tudor de
succesvolle expositie “Wetter”. In deze expositie werd een selectie getoond uit het werk van de toen
juist overleden Abe Gerlsma. De keuze uit diens werk was bepaald door het thema “Wetter” (water).
Al tijdens die eerste expositie werd het idee geopperd een tweede expositie te organiseren met
hetzelfde thema: “Wetter 2”, deze keer met een keuze uit de werken van meerdere Friese
kunstenaars.
Het spel van licht, lucht en landschap werd vanaf de vroege twintigste eeuw een geliefd onderwerp
voor Friese kunstenaars. De getoonde werken beslaan dan ook een periode van bijna 100 jaar. Water
is daarin, in al haar gedaantes, een terugkerend thema. Verstilde watervlaktes en onstuimige zeeën
bieden elk een geheel eigen dynamiek. Voeg daarbij een verscheidenheid aan menselijke activiteiten
op en rond het water en de inspiratie is eindeloos.
Het water vormt in Wetter 2 een verbindende schakel in de werken van uiteenlopende kunstenaars
waaronder bekende namen als Willem van Althuis, Sjoerd de Vries, Robert Zandvliet, Jopie Huisman
en Gerrit Benner. Traditionele kunstenaars zijn vertegenwoordigd door werken van Johannes Elsinga,
Egnatius Ydema, W.G.F. Jansen en Germ de Jong.
Spetterend werk van Evert van Hemert, experimentele grafiek van Abe Gerlsma, pop-art van Koos
Dalstra: het is allemaal te zien in deze expositie.
Blikvanger is de serie van 10 tekeningen die Tjibbe Hooghiemstra, tijdens zijn reis op een
walvisvaarder, maakte van de Noordpool. Deze indrukwekkende serie is nog nooit in zijn geheel
tentoongesteld.

9 november 2013 t/m 2 februari 2014: ‘Wetter 2’
Tentoonstelling in het Fries Scheepvaart Museum te Sneek in samenwerking met galerie De Roos
van Tudor.
Voor meer informatie kunt u contact zoeken met:
Fries Scheepvaart Museum, Kleinzand 16 Sneek
Contactpersoon: Jelle Koenen
(0515) 414 057
koenen@friesscheepvaartmuseum.nl
www.friesscheepvaartmuseum.nl

