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COLLECTIEF
StEK is een collectief van ruim 35 kunstenaars in uiteenlopende disciplines.
StEK is opgericht op 12 december 2016 en zet zich in voor kunstbevordering en
kunsteducatie in Ermelo en de regio door exposities, workshops, lezingen,
projecten en samenwerkingen. StEK beoogt met haar activiteiten invulling te
geven aan de doelstellingen van de Cultuurnota 2016 – 2020 van de gemeente
Ermelo en daarmee bij te dragen aan een inclusieve samenleving. Sinds 13
april 2018 beschikt StEK over een expositieruimte in De Enk in het centrum van
Ermelo, maar ook op andere locaties in Ermelo is StEK actief.

Deel van de leden van StEK, samen met Nard Kwast finalist Project
Rembrandt 2019 tijdens de opening van expositie Rembrandt.

EXPOSITIES
In 2019 werden door StEK in de galerie in De Enk tien exposities georganiseerd
die in totaal door ruim 4.000 bezoekers werden bezocht. Na een
openingsexpositie in januari waaraan een groot aantal kunstenaars van StEK
deelnam, werd in februari een expositie georganiseerd met werken gebaseerd
op en geïnspireerd door de Franse schilder Henri Matisse. In maart volgde een
expositie met als thema “Gender”, waaraan ook leerlingen van het Christelijk
College Groevenbeek deelnamen. Tijdens deze expositie werd door Museum
het Pakhuis in samenwerking met Stek en Groevenbeek een vrouwendag
georganiseerd en een manifestatie Hij/Zij Gelderland op het Pauwenplein.

EXPOSITIES VERVOLG

Deel van de leden
van StEK tijdens
opening expositie
‘Gender’ in 2019,
samen met
Museum Pakhuis,
Sparta Ermelo,
het Christelijk
College
Groevenbeek en
de dorpsdichter
van Ermelo.

In april/mei volgde een expositie met als thema “Vrijheid”. In juni gevolgd door
een expositie met als thema “Blauw”, waarvan de opening werd opgeluisterd
door een gedicht van onze dorpsdichter (zie laatste pagina van het verslag).
In de zomer waren er een tweetal exposities met gast kunstenaars. In juli met
als thema “Architectuur” en in augustus een solo expositie met werken van Ad
van der Boom. In september/oktober hing de galerie in De Enk vol met een
“Salon Hanging” van werken van kunstenaars van StEK. In oktober/november
was er een expositie met werken van gast kunstenaars en deelnemers van StEK
ter gelegenheid van het 500ste geboortejaar van Rembrandt. Een aantal van de
werken werden ook in de foyer van de Dialoog tentoongesteld bij de
voorstelling “Rembrandt De Gouden Eeuw”. Het jaar werd afgesloten met een
expositie van werken van gast kunstenaars van Metamorfose 2000. Behalve
leerlingen van Groevenbeek namen ook kunstenaars van de Stichting Ateliers
en Galerie Leonardo da Vinci
aan een deel van de exposities
deel. Ook buiten De Enk werd
in 2019 door kunstenaars van
StEK geëxposeerd, onder meer
bij Gezondheidscentrum de
Linde, de Rabobank, Hotel de
Heerlickheijd en in Museum
het Pakhuis tijdens een
Geschilderd door kinderen tijdens workshop schilder
expositie over de wolf.
de wolf in Museum Het Pakhuis onder begeleiding
van leden van StEK

LEZINGEN / WORKSHOPS
In Museum Het Pakhuis werden in de loop van 2019 door StEK vijf lezingen
georganiseerd met als onderwerpen:
 Februari Ben Piepers ‘Henri Matisse, kinderlijke eenvoud?’
 April Micheline Tasseron: ‘Bauhaus, hoe staat het met de eenwording
van kunst en ambacht anno 2019’
 Juni Jan Nobel: ‘Verovering van de Ruimte, hoe het platte vlak een
venster op de wereld werd’
 September Brechtje de Boer: ‘Auguste Rodin a genius at work’
 November John Niewerth: ‘Leonardo Da Vinci How to be a genius’

Alle lezingen werden gemiddeld door vijfendertig belangstellenden bezocht.

In de zomermaanden en schoolvakanties werden door StEK in de galerie in
De Enk diverse workshops op het gebied
van schilderen, tekenen en boetseren
georganiseerd voor leerlingen van
basisscholen uit Ermelo.
Ook in Museum het Pakhuis werden in
het kader van de expositie over de wolf
workshops voor kinderen georganiseerd.
Tijdens de Molendag kon er onder
begeleiding van kunstenaars van StEK op
het Molenaarsplein worden geschilderd,
getekend en geboetseerd. Dat kon ook
bij Tuincentrum de Struukakkers tijdens
de manifestatie “Leef de Lente”.
Leef de Lente

OVERIGE ACTIVITEITEN
Ook op nadere locaties in en buiten
Ermelo was StEK in 2019 actief.
Het jaar begon spectaculair op 3 januari
bij de Nieuwjaarsreceptie van de
gemeente Ermelo. Daar werd door StEK
op creatieve wijze aan bezoekers de
gelegenheid geboden de kwast ter hand te
nemen en een bijdrage te leveren aan een
“body-paint” kunstwerk.

In mei bezochten kunstenaars van StEK het landgoed van kasteel de Paltz met
daarin en daarbij de galerie van Herman van Veen. In juni organiseerde StEK in
de Stationsstraat ter hoogte van de Rabobank weer een kunstmarkt tijdens het
Fête de la Musique. In juli werd door StEK actief deelgenomen aan de door de
winkeliersvereniging van De Enk georganiseerde manifestatie “Gein op het
Plein”. In augustus werd door StEK samengewerkt met Ateliers en Galerie
Leonardo da Vinci in het project Leonardo etaleert, waarbij deelnemers van
StEK met cliënten van Leonardo da Vinci samen kunstwerken maakten die
vervolgens in etalages in het centrum van Ermelo werden tentoongesteld.
In september werd door diverse kunstenaars van StEK deelgenomen aan de
kunstroute NW Veluwe en in november leverde StEK een bijdrage aan
activiteiten in het kader van de Nationale Kunstweek.
Een aantal malen werd het kunstcafé van Leonardo da Vinci in de galerie van
StEK in De Enk gehouden. Ook vonden daar de deelnemers bijeenkomsten van
bij StEK aangesloten kunstenaars plaats.

StEK deelnemer
Harry van
Zomeren schrijft
een bomen
gedicht tijdens
ons bezoek aan
kasteel Paltz.

OVERIGE ACTIVITEITEN VERVOLG
In de loop van het jaar werden door StEK
plannen gemaakt om in kader van Ermelo
Remembers gezamenlijk met leerlingen van
basisscholen in Ermelo een 40-tal fietsen te
beschilderen die ter gelegenheid van de
festiviteiten van 75 jaar bevrijding in het
centrum van Ermelo worden geplaatst.
Ook werd door kunstenaars van StEK in
2019 samen met leerlingen van de Prins
Bernhardschool hard gewerkt aan het
schilderen van vijf grote doeken voor de
foyer van het Kroondomein, de binnenkort
te openen nieuwbouw van de Zorggroep
Noordwest-Veluwe in het Oranjepark.
SAMENWERKING
In 2019 werd door StEK voor exposites, lezingen, workshops en projecten
samengewerkt met een groot aantal organisaties op het gebied van kunst en
cultuur in Ermelo: Leonardo da Vinci, Het Pakhuis, Groevenbeek, Cultuurkust,
Volksuniversiteit Vuvera, Bibliotheek NW Veluwe, VVV, Dorpsdichter, Stichting
Ermelose Muziekfeesten en KUP-11 Kunstenaarscollectief Flevoland.
Voor de gemeente Ermelo was StEK contactpersoon voor de Kunstroute NW
Veluwe en de Nationale Kunstweek en nam StEK actief deel in de kerngroep
van het Cultureel Platform.

Galerie van StEK op de Enk in Ermelo, tijdens de expositie Salon Hanging

CULTUREEL PLATFORM
StEK neemt samen met vertegenwoordigers van Cultuurkust, Bibliotheek NW
Veluwe, Het Pakhuis, Leonardo da Vinci en Groevenbeek Klassiek actief deel in
de kerngroep van het Cultureel Platform Ermelo.
Het cultureel platform heeft als doel de gemeente te adviseren op het gebied
van kunst en cultuur in Ermelo, de samenwerking tussen culturele partners te
bevorderen, de programmering van culturele activiteiten af te stemmen,
gezamenlijke projecten en activiteiten te organiseren, kennis en ervaring uit te
wisselen en centrale promotie en informatievoorziening te stimuleren.
Het platform vormt een spreekbuis voor instellingen op het gebied van kunst
en cultuur in Ermelo. Inmiddels hebben zich een 40-tal organisaties op het
gebied van kunst en cultuur in Ermelo bij het platform aangesloten.
Er wordt onder meer gewerkt aan een culturele markt eind augustus 2020 als
start van het nieuwe culturele seizoen, een speciale pagina voor kunst en
cultuur op de VVV site Ermelo Buitenleven en een gezamenlijk activiteit met
als thema “Ode aan het Landschap”.

Website StEK www.kunststek.com

VAN BLAUW
Onder deze titel presenteerde de Ermelose dorpsdichter Sarah Scholts bij de
opening van de expositie “Blauw” in de galerie van StEK in De Enk op 24 mei
2019 het volgende gedicht:

Dit is mijn StEK
Hier ben ik thuis
Geen fout en geen goed
Geen helder geen ruis.
Het beeld mijn bestemming
De verf mijn naar toe
Standvastig onzeker
Maar ik weet wat ik doe.
Mijn kleuren ze roepen
En wijzen de weg
Het licht en het donker
Een leidraad, en dus
zeg ik groen
en ik rood
Ik stroom over van blauw
Zo eigen gemengd
Zo ik en zo jou.
Sarah Scholts
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