Jubileumproject Vooruitzien!
Stichting Beeldenpark Drechtoevers bestaat al weer ruim 25-jaar.
In dat kader organiseren wij in september/oktober 2022 een groot aantal feestelijke activiteiten.
Er is een ambitieus programma opgesteld, waar momenteel de laatste hand aan gelegd wordt.
De feestelijkheden concentreren zich in Zwijndrecht op het Raadhuisplein, in het gebouw van KunZt
in het Oude Raadhuis en in het Noordpark.
Wat gaan we doen?
Vanaf 1 september beginnen de feestelijkheden op het Raadhuisplein. Daar worden 2 of 3 beelden
geplaatst van de bekende beeldhouwer Rob Schreefel.
Ook komt er een glazen showroom container te staan met daarin een aantal beeldhouwwerken van
diverse kunstenaars, waaronder de beeldhouwster Arianne Moerman.
In de publieksruimte van het gemeentehuis wordt het schaalmodel van het ruim 20 meter hoge
beeld Choëphore (opus 42) van Gerhard Lentink geëxposeerd. Een beeld dat later in de tijd in
Dordrecht geplaatst wordt in het kader van het 800-jarig bestaan van de stad.
Deze activiteiten moeten gezien worden als een vooraankondiging van de binnententoonstelling in
het Oude Raadhuis.
Hier zullen beelden van 25 beeldend kunstenaars worden geëxposeerd. Dat zijn 12 kunstenaars,
waarvan momenteel al werk staat op onze locaties in Zwijndrecht, Papendrecht of Alblasserdam.
Deze kunstenaars hebben op hun beurt weer 12 andere jongere kunstenaars uitgenodigd om deel te
nemen aan de expositie. Op deze wijze willen wij hen een podium geven om zich aan een groot
publiek te presenteren. Daarnaast zal ook de oprichter van onze Stichting, Lucien den Arend, met een
beeld vertegenwoordigd zijn.
Deze binnententoonstelling zal op 17 september a.s officieel worden geopend.
Op het Raadhuisplein zullen dan ook living statues te bewonderen zijn, die gevormd worden door
leerlingen van het Develstein College. Verder zal het attractieve jeugdpopkoor Zinge optreden. De
festiviteiten worden afgesloten op 17 oktober 2022.
Vanaf eind augustus/begin september zal er ook in het Noordpark extra activiteit zijn. Dan zullen
door Johan Sietzema en Roel Teeuwen, 2 landschapskunstenaars 1 of 2 landschapskunstwerken
worden gerealiseerd. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van natuurlijke materialen uit de regio als
klei, wilgentenen, riet en gras. Bij het maakproces zullen jongeren worden betrokken. Het betreft een
duurzaam en circulair project dat gedurende langere tijd te zien zal zijn, maar in de loop der jaren in
de natuur zal opgaan.
Dit maakproces kan ter plekke door bezoekers worden gevolgd. Op 17 september zal ook dit project
feestelijk worden onthuld.
De festiviteiten bij de onthulling in het Noordpark zullen worden opgeluisterd door muziek en
theateractiviteiten.
Bezoekers zullen worden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
De titel van ons jubileumproject is Vooruitzien. Aan deze titel wordt inhoud gegeven door jonge
beeldend kunstenaars een podium te geven in het tentoonstellingscircuit.
Daarnaast is het onze doelstelling om jeugd te betrekken bij veel van onze activiteiten om hen
daarmee te interesseren voor cultuur in het algemeen en beeldende kunst in het bijzonder.

