Nieuwsbrief 2021
Stichting Vrienden van de schilder Martin Monnickendam

Detail van het Frederiksplein Amsterdam - 1916

Waarde vrienden,
Zo langzamerhand begint alles weer te draaien.
Het Stadsarchief van Amsterdam kon helaas één van zijn
leukste tentoonstellingen: ‘Amsterdam in aquarel en pastel
1860 – 1925‘ maar tot 12 juli 2021 open houden.
Wel waren daar vier (!) prachtige Monnickendam’s te zien.

Publicaties zullen volgen.
Ook wordt steeds vaker een beroep gedaan op ons archief door
derden die bezig zijn met een tijdgenoot van Monnickendam
waar zij weinig documentatie over hebben en waar onze stichting vaak aanvullende informatie kan geven.

Maar nauwelijks een maand later opende in Schwalenberg
(Duitsland) een prachtige tentoonselling met schilderijen
en tekeningen: ‘Reiselust und Gross Stadsflair’. Te zien in
de Städische Galerie in Schwalenberg (29 augustus 2021
tot 31 oktober 2021).
Daarnaast is een selectie van tekeningen die Monnickendam maakte van zijn reizen naar Duitsland in 1922 en 1923
te zien in het museum te Lemgo in het Hexenbürgermeisterhaus tot 2 januari 2022. Ook zullen twee tekeningen deel
uitmaken van een expositie in Bielefeld in 2022. Kortom
een en al aandacht voor Monnickendam in Duitsland.

Kerstkaart
Dit jaar hebben wij weer een kerstkaart laten maken en
hebben wij gekozen voor een fraai wintergezicht van
de Nicolaas Witsenkade in de winter van 1942.

En tot slot: hoewel nog ver weg, in 2024 zullen wij veel
aandacht geven aan de 150ste geboortedag van
Monnickendam met tentoonstellingen en publicaties.
Archief en opslag
Nu het archief geheel gedigitaliseerd is, zijn de originele
documenten veilig ondergebracht in een professionele
opslag. Een opslag waar ook de schilderijen zijn ondergebracht. Nog altijd wachten vele werken op restauratie.
Waar we wel naar kijken is of na de restauratie het werk
ergens ondergebracht kan worden zodat het werk niet
weer in de opslag terecht komt.
Documentatie
Dankzij de digitalisering kunnen wij nu de documenten
goed plaatsen en wordt het beeld van de schilder, zijn
omgeving en tijdgenoten steeds duidelijker.
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Goslar - De Grote Markt - 1923

Een bestellijst voor kaarten is bijgesloten.
Deze kunt u invullen en sturen naar het secretariaat
U kunt ook via onze website www.martinmonnickendam.nl
bestellen, via het menu ‘kaarten bestellen’. Uw bestelling
zal terstond worden uitgevoerd. Bij de toezending van
de kaarten wordt een acceptgiro voor de betaling van uw
bestelling bijgesloten.
Donatie
Mede dankzij uw bijdragen kunnen wij nog steeds schilderijen
laten restaureren. Maar niet alleen de schilderijen; ook vaak de
originele lijsten. Zo zal dit jaar de originele lijst van ‘Goslar’
door Frans de Roo worden gerestaureerd. Frans de Roo
heeft de afgelopen 30 jaar zorg gedragen voor de lijsten
om de gerestaureerde werken.
Een acceptgiro voor uw jaarlijkse bijdrage is bijgesloten.
De stichting is gerangschikt als een culturele ANBI.
Mocht u een groter bedrag willen geven of een schilderij
of tekening willen schenken aan de stichting, dan kunt u
contact met ons opnemen

E-mail adres
Als u tussentijds op de hoogte gehouden wilt worden van
de activiteiten van onze stichting, kunt u uw e-mail adres
aan ons doorgeven.
Secretariaat
Herman Gorterstraat 27 1077 WE Amsterdam.
E-mail: martinmonnickendam@gmail.com
Website: www.martinmonnickendam.nl
Telefoon: 020 - 6624100.
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van de stichting:
Ruud van Helden
Ineke Hellingman
Esther Matiasen
Pieter Ariëns Kappers
Barbara van Helden-Pathuis
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