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Typisch Russisch I
In het voorjaar van 2012 
nodigde Erica Vos, coördina-
tor beeldende kunst, de 
kunstenaars van de Groninger 
kunstkring De Ploeg uit om 
zich te buigen over het thema 
Rusland. 
Vijftien leden van De Ploeg 
zijn die uitdaging aan gegaan. 
De eerste tentoonstelling was 
van 10 februari t/m 31 maart 
2013 bij haar in De Galerij te 
Drachten.

Typisch Russisch II
De tweede tentoonstelling, in 
een iets andere samenstelling 
is nu te zien in de Koepelzaal 
van Minerva in Groningen.

Typisch Russisch III
De derde tentoonstelling is te 
zien vanaf 29 november 2013 
bij CBK Drenthe galerie/
Vanderveen derde etage 
in Assen

Afbeelding voorkant en grafische vormgeving: Willem Corsius

Donderdag 5 t/m zondag 29 september 2013

Typisch Russisch II
Het thema waarmee Groninger kunstkring De 
Ploeg alle bekende en minder bekende clichés uit de 
kast heeft getrokken. In deze tentoonstelling krijgen 
die clichés, met de gebruikelijk beeldende vrijheid 
een geheel eigen lading.

De exposerende kunstenaars zijn:

Reinier van den Berg, Aizo Betten, Willem Corsius, 
Harriët Geertjes, Annelies Gommer, Arien de Groot, 
Toos Hagenaars, Marten van Holten, Petra Koen, 
Bé Kracht, Reina Rozema, William van de Velde, 
Mary Velthoen, Aly van der Wal en Janny van der 
Woude.

Opening
Graag nodigen wij u uit voor de opening van de tentoonstelling 
op donderdag 5 september om 17.00 uur.  Dhr. Richard ter Borg, 
galeriehouder gespecialiseerd in het werk van de Groninger 
Ploeg, zal de tentoonstelling openen. Uiteraard zijn ook alle 
exposerende kunstenaars deze middag aanwezig.

Openingstijden
De tentoonstelling is geopend van maandag t/m donderdag 
van 9.00 tot 21.00 uur, vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en op 
zondag van 14.00 tot 17.00 uur.

Lezing over De Ploeg
Op zondag 15 september van 15.00 tot 16.00 uur is er 
een lezing over De Ploeg en de tentoonstelling in de 
Groenezaal. De lezing gaat over het kunstklimaat rond 
1900 en de ontwikkelingen daarna. In de tweede helft 
van de lezing worden de recente ontwikkelingen van de 
kunstenaarsvereniging besproken, ondersteund met veel 
beeldmateriaal. De lezing zal gegeven worden door 
dhr. Gert Riemersma, docent kunstgeschiedenis. 

Afbeelding boven: Onderdeel kunstwerk Reinier van den Berg


