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Samen met Bouke Ylstra heb ik in 1987 de nota: “Beeldende Kunst In Transvaal”
gemaakt. Onder aanvoering van wethouder Adri van Duyvenstein was in Den Haag
stadsvernieuwing zelfs een ‘Culturele activiteit’. Dat betekende samenwerken met
projectgroepen waarin de bewoners een sterke plaats in namen. Veel overleg en
lange vergaderingen. In de Transvaalbuurt was dat goed georganiseerd. Toch was
het verrassend dat de bewonersgroep zeer enthousiast was voor de plein inrichting
met daarin de open kubus. Vierkant stalen buis profiel van 30 cm in de kleuren geel,
rood, blauw en grijs. (Mondriaan ?) Het pleintje had toen nog geen naam maar het
is later genoemd naar de vermoorde anti-apartheid strijdster Ruth First.

Ik had de kubus in jaren niet gezien en wist niet eens of hij nog bestond en in welke
staat. Het was plezierig te horen dat de kubus, weliswaar door alg behoorlijk vervuild, nog steeds midden op het pleintje stond. De dienst Gemeente Werken heeft
toen met hoogwerkers de profielen schoongespoten en zie hier: juni 2017 !

Kubus deconstructies - Flip Lambalk 2017

De meubelmaker Naill Watson heeft een nieuw model, schaal 1 : 50 gemaakt.
Voordat de onderdelen in elkaar werden gelijmd heb ik een aantal foto’s gemaakt
die ik de ‘kubus deconstructies’ noem. Ook heb ik met sjablonen eenhoogdruk composities gemaakt.

F o r e v e r Yo u n g
100 jaar De Stijl – Amersfoort
Galerie de Ploegh - 9 juli t/m 26 augustus
Sint-Joriskerk - 25 juli t/m 3 september

Forever Young

Sint-Joriskerk – 25 juli t/m 3 september 2017
Feestelijke opening zaterdag 29 juli om 16.30 uur

100 jaar De Stijl – Amersfoort
Na een eeuw weet De Stijl hedendaagse kunstenaars nog steeds te
inspireren. Dat is de boodschap van Forever Young, 100 jaar De Stijl.
LKG de Ploegh vroeg 5 jonge, talentvolle kunstenaars en 18 leden
van De Ploegh om vanuit dit vertrekpunt werk te maken. Het resultaat is een expositie waarin kunstenaars spelen met de verhouding
tussen abstractie en zichtbare werkelijkheid. En eigentijdse kunstvormen vinden voor ‘een nieuwe, betere wereld.’
Galerie de Ploegh – 9 juli t/m 26 augustus 2017
Feestelijke opening zondag 9 juli om 16.00 uur door Tjitske Jansen,
dichter, schrijfster
Finissage en activiteiten met de kunstenaars: 26 augustus vanaf
13.00 uur
Gast kunstenaars: Henk-Sjoerd Hinrichs, Anja Radakovic
Kunstenaars LKG de Ploegh: Monika Buch, Marie Louise Dooijes,
Lucia Fransen, Famke Hajonides, Wilma Luigjes, Cécile van
Spronsen, Peter van Tilburg, Niek Wittebrood

Galerie De Ploegh
Cultuurhuis bij Flint
Coninckstraat 58
3811 WK Amersfoort
(033) 475 0770
www.deploegh.nl

woe t/m vrij
11:00 - 17:00 uur

zat 11:00 - 16:00 uur
regelmatig ook op
zondag open,
zie www.deploegh.nl

Gast kunstenaars: Nazif Lopulissa (Nasbami), Adriaan Luteijn, Jimi
Kleinbruinink,
Kunstenaars LKG de Ploegh: Gerard Akerboom, Dominique Ampe,
Hannah Blom, Jacqueline Bohlmeijer, Ria van Krieken, Bernadette
Goossens, Flip Lambalk, Gijs Pape, Anne Marie Spijker, Erica Welling
Sint-Joriskerk: Hof 1 | 3811 CJ Amersfoort | openingstijden: din t/m
zat 11.00-17.00 uur (toegang  1 pp. en kinderen t/m12 jaar gratis) |
zon 14.30-17.00 uur (toegang gratis).
Vanwege huwelijken gesloten op don 17 aug en vrij 1 sept na 14.00 uur.
Rondom de exposities worden diverse activiteiten georganiseerd,
zoals rondleidingen en workshops | zie www.deploegh.nl
Galerie de Ploegh en de Sint-Joriskerk liggen op 5 minuten loopafstand van elkaar.
Samenwerkingspartners:
Sint-Joriskerk | Kunst in Amersfoort / Kunst & Varen

