Persbericht

Meester-Leerling
50 jaar Vrije Academie Nunspeet
Noord-Veluws Museum, 9 juni t/m 23 september 2018
In 2018 bestaat de Vrije Academie Nunspeet 50 jaar! Sinds de opening van het NoordVeluws Museum in 2014 is er sprake van een vanzelfsprekende samenwerking met de Vrije
Academie. Ter gelegenheid van het jubileumjaar is er in het museum een
overzichtstentoonstelling van kunstenaars-docenten die in de afgelopen 50 jaar les hebben
gegeven aan de Vrije Academie. Tegelijk vindt in de academie het interactieve
ʻwaslijnprojectʼ plaats, waar de bezoeker de gelegenheid krijgt om zelf als schilder in actie te
komen.
De Stichting Vrije Academie voor Beeldende Kunsten Nunspeet is opgericht in 1968 door
een aantal uitvoerend kunstenaars uit Nunspeet en opgezet als een werkplaats voor
beeldende kunst. Rond 1900 was Nunspeet een kunstenaarskolonie en tot ver in de 20e
eeuw was de omringende natuur voor menig kunstenaar een ware inspiratiebron. Toen de
toeloop van kunstenaars - mede door de ontwikkelingen in de moderne kunst - naar dit
gebied minder werd, besloot een aantal van hen een “kunstschool” voor volwassenen op te
richten, om zo meer mensen te interesseren voor de schone kunsten. Deze school vond
onderdak in het oude schoolgebouw aan de Stationslaan. Jaarlijks nemen bijna 300 mensen
deel aan lessen schilderen, beeldhouwen of academisch tekenen en schilderen om zo hun
kunstzinnige aanleg verder te ontwikkelen, onder leiding van ervaren uitvoerend
kunstenaars‒docenten.
In de verrassende tentoonstelling is werk te zien van de oprichters Jaap Hiddink, Cor
Vrendenberg, Guus Sundermeijer, Jos Lussenburg en Chris ten Bruggen Kate, maar ook
van de latere opvolgers zoals Robert Bosari, Ingeborg ten Hoopen, Linda Verkaaik én van de
huidige kunstenaars-docenten van de Vrije Academie. Om 50 jaar lesgeven in beeld te
brengen hebben een aantal ʻmeestersʼ een gecertificeerde leerling gekozen, waarvan ook
werk te zien is in deze tentoonstelling.
Speciaal bij deze jubileumtentoonstelling verschijnt een boeiende publicatie Meester-Leerling. 50 jaar
Vrije Academie voor Beeldende Kunsten Nunspeet (Uitgeverij Nunspeet, prijs € 19,95).
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