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De Nederlandse Kring van tekenaars

‘Ik teken om de werkelijkheid te onderzoeken, te beleven, te
doorvoelen en als in een soort dagboek vast te leggen,’ zegt
Rob Polak, een van de dertig leden van de Nederlandse
Kring van Tekenaars.

De Kring werd in 1947 in Amsterdam opgericht als forum
voor beeldende kunstenaars die het tekenen als autonome
kunst en als zelfstandig uitdrukkingsmiddel praktiseren.

Al meer dan vijfhonderd jaar ligt de beheersing van de
tekenkunst ten grondslag aan het werk van grote meesters.
De leden van de Kring anno nu worden verenigd door een
universeel gevoel dat tekenen de basis is van alle
kunstenaars, in de meest uiteenlopende richtingen.

Vanaf 8 mei 2014 is de Nederlandse Kring van Tekenaars
neergestreken in het Oude Raadhuis met een
spraakmakende expositie van uitsluitend tekeningen. Twaalf
van de dertig leden van de Kring stellen hun meest
betekenisvolle kunstwerken tentoon.
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De werkgroep voor beeldende kunst van de Stichting voor
Kunst en Cultuur is bijzonder trots om kunstminnend
Aalsmeer deze prachtige expositie te mogen tonen.
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Deze expositie was te zien van 8 mei t/m zondag 22 juni
2014 in Het Oude Raadhuis (google map)
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