Nieuwsbrief Artphy dec 2021
Het was even stil, maar nu hebben we weer vele redenen om je te informeren over onze
activiteiten.
NU: de tentoonstelling ‘Weer in ’t zicht’ is op bescheiden wijze van start gegaan. Te zien
zijn 35 kunstwerken die ANBI-stichting Artphy afgelopen tijd heeft gekregen van o.a.
de MalCollection. Het zijn voornamelijk schilderijen/foto’s van kunstenaars zoals Martijn
Schuppers, Eirik Jahnsen, Nico Kok, Jerry Bisschop, Geert Schreuder, Sander van der
Bij en Jacques Perconte.
Tot en met 16 januari zijn de kunstwerken op de gebruikelijke tijdstippen – op gepaste
afstand en met de bekende QR-code - te zien.
KOMEND JAAR: We verwachten een groot kunstwerk rijker te worden. Het dak van Artphy
wordt aan de zuidzijde voorzien van zonnepanelen, naar een ontwerp van de bekende
kunstenaar Jan van der Ploeg uit Amsterdam. Het wordt ook een heel bijzonder duurzaam
kunstwerk, want het gaat bestaan uit zonnepanelen van zeker twee kleuren. Helaas kan het
dak om elektrotechnische redenen niet helemaal vol gelegd worden. Jammer, maar ook een
kans om het dak aan te vullen met kleurrijke kunststofplaten van dezelfde afmetingen. En
voor Jan de gelegenheid om er een kunstwerk van te maken.
Naast dat het duurzaam is, heeft het initiatief ook een sociaalmaatschappelijke functie
gekregen door de samenwerking met de regionale energiecoöperatie Stuw (Stroom uit
Westerwolde). De coöperatie Stuw wordt de eigenaar en investeerder van de ongeveer 200
zonnepanelen. Zo wordt Stuw geholpen met de ontwikkeling van groene stroom voor een
lokale duurzame leefomgeving. En we kunnen allen meeprofiteren door mee te doen met de
investering. Met de aanschaf van participaties (100 euro per stuk) ontvangt u 15 jaar lang 4%
rente. Een unieke kans voor ons allen om duurzaam, groen te investeren! Meer weten? Kijk
op Stuw.nu
Begin volgend jaar gaat Artphy wellicht nog een crowdfundingsactie starten voor het
kunstdeel van het omvangrijke kunstwerk (volg onze stappen op onze website).

EN: De expositie van Jan van der Ploeg en zijn Duitse collega Lars Breuer ‘Dialoog
overschilderd’. Beide kunstenaars zijn van plan om op locatie in Artphy en MMIII in
Mönchengladbach grote werken te maken voor 2 duo tentoonstellingen. Dat belooft weer
heel bijzonder te worden.
Tja, er is nog veel meer te vertellen over bijvoorbeeld de De ronde toren, over Arjen
Boerstra of de expositie Heks!, maar voor vandaag is het weer even genoeg.
Komt het zien in Artphy en bij de koffie/thee praten we je verder bij.

Fijne dagen gewenst, tot gauw!
Het bestuur van Artphy..

