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6e Bijeenkomst KunstnijverheidsKring
zaterdag 19 februari 2011

Jos van den Berg: kunstenaar, reiziger, verzamelaar
In de koffieruimte van het bijna nieuw ingerichte museum Nusantara vindt zaterdagmiddag
19 februari van 14.00 tot 16.00 u. alweer de 6e bijeenkomst plaats van de KunstnijverheidsKring, die nog steeds voor een ieder gratis toegankelijk is.
Na de start vorig jaar met een aantal zeer geslaagde voordrachten o.a. over ikatweefsels,
batik en een boeiende uiteenzetting over de verzameling van Rinus van Huijksloot (waarvan
de verslagen zijn te vinden op onze website www.verreculturendelft.nl ) verwelkomen we nu
als spreker ons lid Jos van den Berg, beeldend kunstenaar, verzamelaar van etnografica,
en reiziger. Hij verblijft regelmatig in de archipel waarna zijn reizen en de verzamelde
etnografica menigmaal een inspiratiebron vormen voor zijn werk als beeldend kunstenaar.
Aan de hand van bijzondere voorwerpen vertelt hij ons over die reizen en expedities en zijn
ontmoetingen met interessante figuren en over het verzamelen van etnografica.

Zijn verzameling uit Indonesië van voorouderbeelden en beelden die dienen ter afschrikking
van geesten heeft hij samengesteld tot de
installatie “De Eilanden” (zie ook zijn website
www.josvandenberg.nl) ; de beelden uit deze
installatie komen van de eilanden Nias,
Kalimantan, Sulawesi, Leti, Timor en Papua. Na
kleurexperimenten en vormaanpassingen besluit
Jos van den Berg de onbeschilderde houten
beelden met pasteltinten te transformeren tot
“bleekscheten”. Menigmaal begluurden westerse
ogen de bewoners van de verafgelegen eilanden
hun gebruiken en rituelen. Nu kijken ze eens
terug, als groep rond de stamoudste – de kepala
dessa – gezeten in zijn stoel. Nieuwsgierig
staren zij nu naar de mensen in het westen,
naar hun jachtige wereld en hun dwaze rituelen.

Over de opzet en het verloop van deze bijeenkomsten vernemen wij graag uw mening. Natuurlijk kunt ook zelf beelden
meebrengen om te tonen. ! U bent allen welkom en zolang het museum nog niet officieel geopend is kunt u uw vrienden en
bekenden gratis meenemen. Koffie en thee worden zolang ook gratis in het museum geschonken.
Om enig inzicht te krijgen in het aantal deelnemers (er is plaats voor maximaal 40 personen) wordt u verzocht (niet verplicht)
uw komst voor de 6e bijeenkomst te melden bij het secretariaat of de coördinator Kunstnijverheidskring:

Hans van Haeren

tel. 015-2146791

e-mail: haerenh@xs4all.nl

