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2016-2017
Aan Vrienden, Belangstellenden,
Jaarbeeldje en tentoonstelling 2017:
Voor het eerst sinds 1987 ontvangt u deze winter niet de gebruikelijke aankondiging van
het (nieuw-)jaarsbeeldje.
Aanleiding en reden is dat in 2017 een groot overzicht van mijn werk getoond zal worden
in het museum Henriette Polak te Zutphen. (september 2017 onder voorbehoud)
Het museum betrekt in maart 2017 een heel nieuw gebouw.
Voor deze gelegenheid maak ik een “openingsbeeldje” dat in mei 2017 per mail zal worden
aangekondigd en waarvoor men zich kan inschrijven/bestellen.
Het ontwerp zal in relatie staan tot een van mijn grotere beelden, op de tentoonstelling
aanwezig, en dient als een blijvend aandenken. De oplage wordt vastgesteld nadat het
termijn van bestellen is verstreken.
Gelijktijdig met dit overzicht zal ook werk getoond worden van mijn voorgangers uit de
20ste eeuw. Het museum krijgt bruiklenen van “animalier”-kunstenaars, waaronder
R.Bugatti, E.Matare, A.Teeuwisse, J. Kaas.
———————Recente activiteiten
Bert:
Altijd zich weer vernieuwend is Bert dit jaar begonnen met het digitaal bewerken van zijn
(kleurpotlood-) tekeningen en aquarellen met verrassende resultaten. Zijn enthousiasme
en creativiteit kent geen grenzen. De tekeningen met uitstekende printkwaliteit in eigen
beheer zijn daarom zeer betaalbaar.
Deze winter, vanaf 3 december, presenteert hij digitale grafiek en maken we een kleine
expositie van zijn nieuwste experimenten in glas.
—————————Hetty:
Het afgelopen jaar heb ik gebruik kunnen maken van een atelier in “d’ Oude School”in
Duivendrecht. Deze –tijdelijke- werkruimte leent zich voor wat grotere afmetingen, zo is
de ‘mongolische kameel’ (statisch) ontstaan en als reactie op dit beeld de
‘struisvogel’ (dynamisch).
Dit beeld is inmiddels in brons gegoten en te zien op de PAN Amsterdam, bij Kunstzalen
A.Vecht van 19-26 november a.s. Meer info over de expositie-aktiviteiten, zie de web-site.
—————————
Stichting ArtQuadraat:
Graag herinneren we u aan de jaarlijkse vrijwillige donatie aan de Stichting, het rek.nr. is
NL80 INGB 0004 5507 90
We hopen u te verwelkomen in de galerie, op maandag- en zaterdagmiddag tussen
14.00 en 17.00 uur gedurende de maanden december en januari
en alle andere tijden op afspraak
www.bertgrotjohann.nl www.hettheyster.nl
mail: hettyheyster@planet.nl bertgrotjohann@icloud.com
tel: 06 55 89 31 08 06 11 04 33 97

wij wensen u allen een gezond en gelukkig nieuwjaar 2017

