Jaarverslag 2017 Stichting KunstaanZ Deventer
Na drie exposities in de Oude Mariakerk die voor dit doel iedere keer gehuurd moest
worden, konden wij dit jaar overstappen naar Brink 16, in het hart van Deventer. Het
pand is eigendom van onze hoofdsponsor Armeva en was eerder een fietsenstalling, bij
veel Deventenaren ook op die manier bekend. De begane grond, met vier vertrekken,
kwam voor ons beschikbaar. Tot het moment dat de eigenaar een begin zou maken met
de uitvoering van andere plannen met het gebouw.
Besloten werd om de totaal verwaarloosde ruimten tot dat moment alleen aan te pakken
voor zover het voor exposities nodig zou zijn. Zoals de vloer hier en daar egaliseren,
installeren van verwarming, verlichting, een toiletruimte en een ingangshalletje na de
voordeur. De middenruimte heeft een laag plafond terwijl je in de voor- en achterruimten
op een hoogte van ruim vier meter aankijkt tegen de oorsponkelijke balkenlaag.
Alles bij elkaar een heel bijzondere ruimte voor exposities. Meerdere kunstenaars hebben
zich sindsdien aangemeld met de vraag er te mogen exposeren. Maar op ons eigen
programma stond een overzichtstentoonstelling van het werk van de
Spaans/Nederlandse keramist Pablo Rueda Lara. De expositie was aanvankelijk voor drie
maanden ingeboekt, maar gezien de grote belangstelling vanuit het hele land werd
besloten met nog twee maanden te verlengen. Van 6 april t/m 27 augustus. De expositie
trok ruim drie duizend bezoekers. Zeker ook bereikt omdat via e-mail alle keramiekclubjes in Nederland er op attent werden gemaakt.
Een succes dat na afloop samen met de vrijwilligers van KunstaanZ werd gevierd tijdens
een dinertje dat nog werd opgeluisterd door enkele jeugdige musici uit het Britten
jeugdorkest.
Pablo Rueda Lara leefde van 30-07-1945 tot 23-10-1973. Hem werd in zijn jonge jaren in
Spanje het leven onmogelijk gemaakt omdat homoseksualiteit onder het toenmalige
regime van Franco niet alleen taboe maar ook nog verboden was. Hij kreeg de Spaanse
politie – Guardia Civil – op zijn dak en werd na een jaar priesteropleiding de toegang tot
het vervolg geweigerd. Een vakantie-uitstapje naar het veel tolerantere Nederland, liep al
snel uit op emigratie. Zijn woonplaats: Rotterdam waar hij de opleiding aan de
kunstacademie volgde. Tijdens die opleiding interesseerde hij zich in toenemende mate
voor het werken met klei. En bereikte daarin uiteindelijk een ongeëvenaard
meesterschap. Veelzeggend en boeiend zijn zijn beelden van rooms-katholieke
geestelijken en nonnen en van leden van de Guardia Civil waarmee hij nog duidelijk een
appeltje te schillen had. Zijn meesterschap blijkt vooral uit de stofuitdrukking van hout,
leer, linnen, email, marmer, brons die hij aan de klei mee wist te geven. Menig bezoeker
moest – hoewel dat niet was toegestaan - toch even stiekem voelen of de theedoek aan
de wand toch niet gewoon linnen was.
Op een beeldscherm konden onze vrijwilligers via de bewakingscamera’s in de gaten
houden of dat allemaal wel goed ging. De bewakingscamera’s en ook een aantal spotjes
konden trouwens worden aangeschaft dank zij een gift van het Coöperatiefonds
Rabobank.
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In totaal waren drie-en-tachtig beelden van Pablo in de expositie aanwezig. Allemaal op
consoles die speciaal voor de gelegenheid waren gemaakt en deels onder glazen kappen.
De curator voor de expositie, de heer Eddy Baris Cohen, tevens voormalig partner van
Pablo, heeft een vrijwel volledig archief opgebouwd van de ruim 500 werken van Pablo.
Hij weet wat en bij wie in huis of museum is. Samen met hem werd een brief opgesteld
aan alle Nederlandse eigenaren van Pablo-beelden met het verzoek om voor deze eerste
overzichtstentoonstelling beelden beschikbaar te stellen. De reactie was overweldigend.
Ruim honderd beelden werden aangeboden terwijl er maar plek was voor drie-en-tachtig
ervan. Een van onze bestuursleden heeft samen met de curator in enkele dagen ruim
1000 km gereden om aangeboden beelden vanuit heel Nederland op te halen.
In de eerste opstelling van de beelden stonden Pablo’s nonnen in zaal één en was er zicht
op kardinalen in zaal twee. Na een aantal dagen bleek dat bezoekers vanuit de ingang
van de ruimte de indruk konden krijgen dat het om een kerkelijke expositie ging. Wat
niet bevorderlijk bleek te zijn voor het aantal bezoekers. Daarom werd besloten de
indeling van de expositie te veranderen. Vrienden van de curator uit Rotterdam, die hem
wel vaker hielpen, kwamen er voor naar Deventer om het klusje te klaren. En dat leverde
een andere, meer genuanceerde aanblik op. En met resultaat.
Deze zeer geslaagde expositie werd mede mogelijk gemaakt door financiële
ondersteuning door hoofdsponsor Armeva Vastgoed, DC500 en Jumbo Boreel.
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