Expositie ‘Doet in Nij Beets’ door Doet Boersma
Juni 2016 – Oktober 2016
In het onderwerp ‘landschap’ kan Doet haar
kunstenaarschap kwijt: kleur, vorm, sfeer (van
veelal het Friese landschap), dynamiek en
abstracties! Dit resulteert in een bombardement
van kleur, want zij is een volbloed colorist. Toch
maakt ze ook ingetogen werk, uiterst subtiel in
kleur en sfeer.

Doet in Nij Beets; de activiteiten in 2016:

In de maanden juni tot en met september viert
Doet Boersma haar 30 jarige schilders-loopbaan.
Zij koos Nij Beets uit, in het hart van Friesland, om
een 3tal kleinschalige exposities in te richten en
diverse educatieve activiteiten aan te bieden.
Deze activiteiten kwamen tot stand in
samenwerking
met
Openluchtmuseum
It
Damshûs, het Sudergemaal en Galerie Aepos.









5 juni om 14.00:
‘schildersdemonstratie’ bij Galerie Aepos.
19 juni van 10.30 tot 16.00: ‘tekenwandeltocht’
vanaf Openluchtmuseum It Damshûs.
2 juli van 14.15 tot 15.15:
‘educatieve planten-wandeltocht’ Start bij het
Sudergemaal. Aansluitend vindt de officiële
opening van de expositie van Doet Boersma
plaats in het Sudergemaal.
3 juli van 10.00 tot 12.30:
‘buitenschilderen’ bij het Openluchtmuseum It
Damshûs.
3 september van 10.00 uur tot 12.30:
‘vaar-tekentocht’. Start bij het Sudergemaal.
24 september van 10.00 tot 12.30: workshop
‘maken van een Natuurmonoprint’ bij Galerie
Aepos.

‘Cycle’

Over de Kunstenaar:
Doet Boersma (Wjelsryp, 1958)
Doorliep de lerarenopleiding (teken en handvaardigheid) Ubbo Emmius in
Leeuwarden (‘83) en de Kunstacademie Minerva Groningen (‘85).
Schilder van het Friese landschap, expressief, op groot formaat en in felle
kleuren. Altijd op zoek naar de verste horizon, nieuwe composities en
spannende kleurstellingen. Het werk van Doet is geliefd in Nederland en ook
daarbuiten. Doet werkt en exposeert regelmatig als ‘artist in residence’ in
buitenlanden zoals Ierland, China, Portugal, Italie en de USA.
Als ervaren 1e graads docent gaf Doet naast inspirerende schilderlessen en workshops ook teambuilding
en bijscholingen in haar eigen Frysk Skildershûs. In april 2015 startte zij de door haar opgerichte
KUNSTACADEMIE FRIESLAND, waar men nu ook een 5 jarige parttime kunstvakopleiding kan volgen!

