Zutphen, 15 februari 2021

Lieve Vrienden,
Als ik jullie een tip mag geven in deze tijd waarin reizen en elkaar bezoeken nog
toekomstmuziek is en musea, theaters en restaurants voorlopig nog dicht zijn, dan is het
‘Brieven van belang’. Shaun Usher is de samensteller van deze prachtige bloemlezing
van brieven van bekende en minder bekende personen over de meest uiteenlopende
onderwerpen. Herkenbaar, ontroerend, humoristisch en tot nadenken stemmend.
Brieven schrijven, liefst handgeschreven, lijkt een uitstervende kunst. Dankzij hun snelheid
hebben mail, Whats app, Twitter, de brief verdrongen. Een logische ontwikkeling, maar ik
betreur het wel.
Daarom stuur ik jullie, een dag na Valentijn, deze bijdrage aan de ‘Nieuwsbrief’ als een lieve
groet tot wij elkaar weer kunnen ontmoeten.
Het is bijna een jaar geleden dat wij voor het eerst moesten sluiten als gevolg van
COVID-19. Een onwerkelijke gebeurtenis. Moeilijk om je toen voor te stellen hoe ernstig dit
virus was en hoe deze pandemie zich zou ontwikkelen en hoe snel. Inmiddels weten we dat
helaas maar al te goed. Een heel leger van deskundigen en ‘mensen met een mening’ houdt
ons elke dag op de hoogte van het laatste nieuws en de conflicterende inzichten over wat wij
zouden moeten doen of juist zouden moeten laten. Het kan heel goed zijn dat jullie zelf
positief zijn getest, of mensen in jullie directe omgeving hebben met COVID-19. Zo ja, heel
veel beterschap en sterkte gewenst.
Het is evident dat ons dagelijks leven ingrijpend is veranderd. Lastig om dan plannen te
maken, maar dat is toch wat we doen. Het tentoonstellingsprogramma 2020-2021 ging
noodgedwongen meerdere keren op de schop. De jubileumtentoonstelling van de Hollandse
Aquarellistenkring, Magie van Licht, ging medio oktober open, maar is nog nauwelijks te zien
geweest door de sluitingen in november en vanaf december. Om het leed enigszins te
verzachten, hebben wij de tentoonstelling nu tot eind maart verlengd. Zilver voor iedereen is
tot nu toe alleen nog in het openingsweekend te zien geweest, maar loopt gelukkig nog door
tot mei. Het vraagt veel van de flexibiliteit en creativiteit van het team om gemotiveerd te
blijven om mooie tentoonstellingen te maken als je niet zeker weet of, en zo ja hoe lang ze te
zien zullen zijn. Tegelijkertijd zorgt die plannenmakerij voor perspectief en optimisme.
Dankzij steun van het Mondriaan Fonds en de provincie Gelderland hebben wij de
gederfde inkomsten en extra kosten in 2020 kunnen opvangen, maar het is duidelijk dat de
behoefte aan steun vooralsnog blijft bestaan.
Veel erger dan gederfde inkomsten is het verlies van onze ‘Kaarten Arie’, de nestor onder
onze vrijwilligers, die op 31 januari jl. overleed en die wij met warmte gedenken. Zijn
prachtige kaarten zijn een blijvende herinnering aan een bijzondere man en een voorbeeld
van hoe de wereld continue verandert en dat geschiedenis ons leert om te relativeren. Met
dat in gedachten koersen wij dus opnieuw hoopvol af op heropening.
Dit voorjaar nemen twee generaties kunstenaars, Anna Metz en Mara van Laaren, jullie in
Museum Henriette Polak mee naar hun binnenwereld in respectievelijk Vertaalde
werkelijkheid en Monologue Intérieur. In het Stedelijk Museum Zutphen staat deze zomer
de tentoonstelling Op reis! over historisch toerisme op stapel, dus jullie kunnen in ieder geval
op die manier een rondreis maken. We nemen deel aan de Fotozomer Zutphen en de
IJsselbiënnale en hebben nog veel meer moois voor jullie in petto, daarover meer in de
volgende brief.

Wij sluiten het jaar met ons hoofd in de wolken af als Hoge Luchten, schatten uit het Rijks,
naar Zutphen komt. Het Rijksmuseum heeft aangegeven zo enthousiast te zijn over de
samenwerking met ons en de vier collega’s in Hoorn, Harlingen, Gouda en Bergen op Zoom,
dat wij de komende jaren nieuwe projecten met het Rijks gaan opstarten. Een nieuwe
collega, het Limburgs Museum, komt ons daarbij versterken.
Dit alles natuurlijk onder voorbehoud, maar hopelijk heb ik jullie een beetje nieuwsgierig
gemaakt.
Graag tot gauw en blijf gezond, Tiana

