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                                   Foto 1  Oervormen: Beelden op de Dijk  Cyril Lixenberg 1982

 
Kunstwerken in Dronten
Dronten is de grootste openlucht galerie in de wereld.
Een unieke buitenexpositie van kunstwerken van verschillen-
de kunstenaars o.a. Cyril Lixenberg, Ad Kuipers, Kees Jansen,
Hans ’t Mannetje, Peter Kortekaas, Rob van den Broek,
Johan IJzerman en Marijke Cieraad.
Verspreid staan er wel 26 kunstwerken van Cyril Lixenberg in
Dronten.
 
Biografie Cyril Lixenberg
Cyril Lixenberg komt oorspronkelijk uit Engeland, geboren in
Londen, uit een orthodox-joods arbeidersgezin met
12 kinderen. Vanaf zijn 15de jaar brak hij met het Joodse
geloof. Hij is beeldhouwer, tekenaar en graficus.
In 1959 vestigde hij zich in Amsterdam.
Hij begon met schilderen. Langzamerhand ging dat over op
grafische kunst. Hij maakte zeefdrukken. Strakheid en helder-
heid in zijn vormen en ook email paste daarbij. In de jaren 70
ontstonden er ruimtelijke ontwerpen van plexiglas en corten-
staal, staal dat snel roest maar niet doorroest.
Tegenstellingen, zoals goed en kwaad, positief en negatief
kom je in zijn werken tegen. Tegenvormen. (zie foto 2 en 3)
Lixenberg overleed in 2015 in Amsterdam. De erven hebben 18
kunstwerken in eigendom overgedragen aan de gemeente
Dronten. De kosten, het onderhoud van de kunstwerken en
van de loods aan de Staalwijk, zijn voor de gemeente
Dronten.

Grootste openlucht gallerie ter
                   wereld               

                   Dronten

Burlboeien Rob van den Broek 2009

Cyril dorp

                                           
             Dronten
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Oervormen
Langs het Ketelmeer staat het kunstwerk
”Beelden op de Dijk”. (zie foto 1)
Deze bestaan uit 3 oervormen: Driehoek, rechthoek en cirkel.
Wim en Mia Salomons die in Ketelhaven een agrarisch bedrijf
runde hadden vaker kunst op hun land. Zij waren erg onder
de indruk van Lixenberg zijn werk. Lixenberg bood het echt-
paar de 3 bestaande beelden in bruikleen aan. Deze werden
op de dijk aan het Ketelmeer geplaatst en staan er nog.
 
25 jaar Dronten
In 1997 bestond Dronten 25 jaar. Men wilde kunstwerken in
de woonkernen plaatsen. Het kunstwerk “Beelden op de Dijk”
inspireerde de gemeente Dronten. Van Cyril Lixenberg kreeg
de gemeente dan ook 26 kunstwerken in bruikleen.
De plaatsingskosten waren voor de gemeente Dronten.
25 stuks voor ieder jaar dat Dronten bestaat en de 26ste voor
de toekomst.
Dit was de grootste opdracht ooit voor Lixenberg. Niet voor
niets wordt Dronten daarom ook het Cyril-dorp genoemd.
 
Werkwijze
Geometrische abstractie is de naam voor de manier waarop
Cyril Lixenberg werkte. Het is een meetkundige vorm met
een tegenpool of tegenvorm.
Eerst maakte hij modelletjes van karton tot hij de uiteindelijke
vorm kreeg.
D.m.v. scheuren aan de binnenkant of buitenkant kreeg je
grillige vormen t.o.v. de rechte lijnen. 
Voor meer informatie over Kunst in Dronten zie website:
flevolanderfgoed.nl en dronten.kunstwacht.nl

Foto 2 Inflight Cyril Lixenberg 1997

Foto 3 Zonder titel Cyril lixenberg 1998

4 together Johan IJzerman 2006 
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Julia Bosschert, secretaris en Marjo van der Sluis, voorzitter

Agenda
20 februari: Museum Nagele
Waar: Ring 23, Nagele
Tijd: 14.00 u
11 maart: Bridgedrive
Waar: Flevo Marina
Tijd: 9.30 u - 16.00 u
26 maart: Zondagmiddag wandeling
Waar: Dronten
Tijd: 14.00 u
2 april: Jaarvergadering in de Open Hof
Waar: de Zuid 2,  Dronten
Tijd: 10.00 u - 15.00 u
4 augustus: Provinciale fietsdag
Waar: Biddinghuizen
1 oktober: Stadswandeling 
Waar: Almere
Verder info op de website:
vrouwenvannu.nl/flevoland
 
 

Nieuws van het PB Zondag-
middag
wandeling
Dronten
Deze wandeling is op 26 april 2020 en
is ook voor niet-leden en partners.
We gaan in kleine groepjes langs diverse
kunstwerken en hierover wordt uitleg
geven.
De gemeente Dronten heeft heel veel
kunst in de openbare ruimte.
Na afloop van de route is er gelegenheid
voor koffie/thee.         
Tijd: 14.00 tot 15.30 uur
Verzamelen: Voor het gemeentehuis 
De Rede 1, Dronten                       
Parkeren: Gratis,
achter het gemeentehuis   
Datum: 26 april 2020
Kosten: €1,00 p.p. 
Opgave: i.v.m. gidsen voor 17 april bij
Théa Reinhart telefoon: 036-5246 890 
mail: vrouwenvannu.flevoland.cultuur
@gmail.com                        
Opgeven is betalen tenzij u
een vervanger heeft.
 
                

Dringend
gezocht! 
 
Twee bestuursleden!
Kom je ons versterken in het bestuur?
Het Provinciaal Bestuur (PB) van Flevo-
land  heeft dringend versterking nodig.
Wil je graag mensen ontmoeten, bezig
zijn met elkaar en iets doen voor de
samenleving?
Bij de Vrouwen van Nu ben je dan aan
het goede adres!
 
Door in een bestuur te zitten leer je
elkaar juist goed kennen door samen te
werken en leuke activiteiten te organi-
seren. Het PB is ook een schakel tussen
het Landelijk Bestuur en de regionale
afdelingen. Daardoor leer je het Landelijk
en de afdelingen beter kennen en weet
je hoe de organisatie in elkaar steekt.
Tevens ontmoet je bestuursleden van
andere provincies en leer je op die
manier veel nieuwe mensen kennen!
Hoeveel tijd ben je er aan kwijt?
Dat valt gelukkig mee. 
Kom vrijblijvend een bestuursvergade-
ring bijwonen.
Dan kun je de sfeer proeven en ervaren
hoe het PB bezig is.

Eén afgevaardigde naar de
ledenraad!
Een ledenraadslid is één van de leden
van de Vrouwen van Nu van een
provincie. Zij hoeft geen lid te zijn van
een bestuur.
Taken ledenraadslid:
Het PB Flevoland op de hoogte houden
van de zaken die in de ledenraad spelen.
Een ledenraadslid heeft zitting in de
ledenraad “zonder last of ruggespraak”,
dit wil zeggen:
Je zit er niet met een rugzak. Je wilt een
zorgvuldig afgewogen besluit nemen.
En dat besluit kan zelfs TEGEN het
belang ingaan van jouw provincie.
Want de ledenraad zit er voor het
belang van de hele vereniging met het
oog op de toekomst!
Een besluit van de ledenraad is bindend!
 
Heb je belangstelling voor de gang van
zaken binnen de Vrouwen van Nu? Ben
je in de gelegenheid om 2x per jaar de
ledenraadvergadering bij te wonen in
Den Haag?
Geïnteresseerd?! 
Neem dan contact op met
Julia Bosschert
Mail: Vrouwenvannu.pbflevoland@gmail.
com of bel: 036-5227346

Kopij inleveren voor 20 maart
vrouwenvannu.redactieflevoland@gmail.
com
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