Afterworknet Voorjaarsbijeenkomst op dinsdagmiddag 26 maart 2019
met keynotespeaker Gerti Bierenbroodspot,
‘Eén van de meest veelzijdige kunstenaars van Nederland’
Locatie: RABO-bank gevestigd in de Mondriaantoren, Amstelplein 8, 1090 GP Amsterdam

Beste Deelnemers van afterworknet en Belangstellenden,
Het is ons weer een groot genoegen u namens het team afterworknet uit te nodigen voor de
voorjaars bijeenkomst van afterworknet in Amsterdam. De keynote speaker op deze mooie
lentedag is Gerti Bierenbroodspot, ze beschrijft zichzelf als ‘Tijdreiziger met verf, inkt,
handgeschept papier, water, camera en verrekijker’ neemt u mee in haar adembenemende
reis.
Haar voordracht gaat over haar zojuist
uitgekomen Codex. Een kunstobject met
verslagen en verhalen van verloren
gegane beschavingen, en van landen
waar de kunstenaar te paard of met haar
Land Rover op zoek ging naar schilder
avonturen. Het Codex werd een
beeldhouwwerk met 50 nieuwe
schilderijen, honderden foto’s en collages,
en kronieken van plaatsen en streken
waar Gerti woonde en werkte. Deze zijn
nu vaak door oorlog of toerisme van hun
magie beroofd of zelfs vernietigd.
Bierenbroodspot is een zeer veelzijdig kunstenaar en ook een geweldige verteller!
De wereld van de Amsterdamse kunstenaar Bierenbroodspot begeeft zich tussen de ruïnes
en monumentale fragmenten van de machtige klassiek Romeinse steden van weleer.
Dwalend door archeologische landschappen van het Midden-Oosten en rond de
Middellandse Zee, geeft de kunstenaar zich over aan de sfeer van vervlogen tijden. Zij
noemt zichzelf een Tijdreiziger, omdat zij rondreist in de Antieke Wereld en terugkeert met
verhalen in verf, steen, brons en poëzie.’ Op veel plekken is zij waarschijnlijk de laatste
hedendaagse kunstenaar die er zo vrijelijk heeft kunnen werken. Veel ruïnesteden zijn
inmiddels geheel verwoest, geplunderd of de ziel is gestolen door het massatoerisme.
Reizen is een onafscheidelijk deel van haar leven. Maar altijd keert ze terug uit de keizerlijke
gebieden; in haar atelier in Italië of Amsterdam maakt ze haar schilderijen en beelden af
voor tentoonstellingen in musea en galeries. Ze citeert ‘Alles wat ik heb gezien, is

opgeslagen in mijn hoofd. Daar moet ik naar terug en ik zonder mij dan af, luister dag en
nacht naar dezelfde muziek, beantwoord geen telefoon en ben er voor niemand.’
Dit “opgraven” vanuit het visuele geheugen, ziet deze kunstenaar als een ultieme uitdaging.
Bierenbroodspot beleeft in feite een persoonlijke Renaissance door de overblijfselen van de
Antieke Wereld opnieuw tot leven te brengen. Je moet lef hebben en meester zijn in de materie.
Zij maakt gebruik van oude pigmenten die zij zelf aanmaakt.

Ook het hakken en slijpen in albast en marmer en het gieten van brons behoren tot de
traditie. Etsen en dichten: alles moet opnieuw worden gedaan, maar dan wel met een
originele visie!’
Programma:
14.00 uur
Inloop
14.30 uur
Welkom door Roos Zierikzee en Willem Lobbes, voorzitters
Keynote door Gerti Bierenbroodspot
Laatste ontwikkelingen binnen afterworknet
16.00 uur
Netwerken met een hapje en een drankje
18.00 uur
Afsluiting en afscheid.
Aanmelding uiterlijk 19 maart en gun iemand uit uw netwerk deze unieke dag. Neem
gerust een introducee mee!
U ontvangt bij aanmelding tijdig een bevestiging per e-mail.

Introducé(e)s/nieuwkomers kunnen zich aanmelden via de volgende link:
contactformulier
Leden kunnen zich aanmelden via de volgende link: inschrijfformulier
Deelname introducé(e)s/nieuwkomers:
Om deelname aan een bijeenkomst van afterworknet aantrekkelijker te maken voor
introducé(e)s en nieuwkomers hanteren wij een reductie-tarief van € 15,= excl 21% BTW. Dit
betekent dat zij voor het bijwonen van de eerste sessie eenmalig vrijgesteld worden van het
betalen van het volle tarief (€40,- excl. 21% btw).
Van harte welkom op dinsdagmiddag 26 maart!
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