Nieuwsbrief Purmerends Museum - Juli
Website Purmerends Museum
De website www.purmerendsmuseum.nl is responsief gemaakt voor de mobiele
telefoon. Wanneer u via één van de zoekmachines op 'purmerends museum'
zoekt, komt u in een overzicht met bezoekersinformatie.
Via deze responsieve site kunt u via Contact desgewenst ook doorlinken naar de
uitgebreide website.

Aanwinsten
Met steun van de Stichting de Vrienden van het Purmerends Museum kon een
vaas van Jb Vet & Co worden aangekocht.
Het betreft een bijzonder mooi stuk gedecoreerd met lineair florale motieven
(roos en akelei) in blauw, okergeel en groen tegen een wit fond onder
matglazuur. Merken op onderzijde geschilderd: PURMEREND, JV [ineen], drieeenheid. [fabrieksmerk]. 93 [modelaanduiding]. 94 [decoraanduiding]. De vaas
is 21 cm hoog en momenteel te bezichtigen in de tentoonstelling Bloemen,

Kennis & Kunst.

NIEUWE Tentoonstelling ' Bloemen,

Kennis & Kunst'

24 juli t/m 13 december 2015
Omstreeks 1900 kozen veel kunstenaars voor het afbeelden van bloemen.
Hiermee symboliseerden zij gevoelens en denkbeelden, maar ook in een groter
verband de geest van de tijd. Aan de ene kant leefde het gevoel van
maatschappelijk en cultureel verval, aan de andere kant geloofde men in
vooruitgang. Dit kon op een nieuwe wijze worden vormgegeven in een beeldtaal
waarin de afzonderlijke bloem centraal stond.

Tussen 1895-1904 maakten onder meer de Purmerendse plateelbakkerijen Wed.
N.S.A Brantjes & Co, NV Haga, Jb Vet en L. Huisenga sieraardewerk waarop
voor een groot deel bloemen als decoratie werden gebruikt.

De boeken Etude de la Plante van Maurice Verneuil (1900) en La Plante et ses
Applications Ornementales van Eugene Grasset (1896) zijn opgenomen in de
expositie. In de boeken zijn prachtige tekeningen te zien die als inspiratiebron
werden gebruikt in de kunst. Ook de wetenschap droeg haar steentje bij. De
onderwijsplaat voor wetenschappelijke doeleinden beleefde zijn bloeiperiode in
de jaren 1870-1920. Er werden honderden series platen in enorme oplagen
geproduceerd, voor allerlei vakgebieden.
Zowel de tekeningen van Verneuil en Grasset als de onderwijsplaten kunnen
gebruikt zijn als inspiratiebron bij het ontwerpen van decoraties op aardewerk
uit Purmerend (1895-1907). In de tentoonstelling zijn hiervan verschillende
mooie voorbeelden opgenomen.

NIEUWE Tentoonstelling 'De Veemarkt van Purmerend'
24 juli t/m 13 december 2015
Met schilderingen van Jan Hollenberg en foto's van Monique Honig.

In de Felicitatieruimte is een presentatie ingericht met werk van beeldend
kunstenaar Jan Hollenberg (1947). Het Noord-Hollands landschap loopt als een
rode draad door zijn werk. Figuratief uitgevoerd, maar vaak ook met een grote
mate van abstractie. De gebruikte technieken lopen uiteen van ets, litho en
houtsnede tot schilderen met gemengde techniek, acryl op papier of linnen en
aquarel. In de zaal hangen zeven werken waarop met name paarden op de
veemarkt van Purmerend zijn verbeeld. De werken zijn allemaal te koop via Jan
Hollenberg.
In vitrines liggen de prachtige gefotografeerde portretten van boeren en
handelaren die Monique Honig in 1996 op de Purmerendse veemarkt maakte.
Zij raakte gefascineerd door de mimiek in de gezichten van de boeren en
handelaren in het strijklicht van de vroege ochtend. De stoere mannen met
hun petten, wandelstokken, gele klompen en de overjassen blijven in lengte van
dagen een goede herinnering.

12 augustus - Taxatiedag Munten, Penningen, Postzegels e.d.

Gratis taxatie
Het Purmerends Museum organiseert op woensdag 12 augustus een taxatiedag
voor uw munten, penningen, postzegels, waardepapieren, prentbriefkaarten
e.d.. De taxaties worden uitgevoerd door taxateurs die zijn aangesloten bij de
Federatie TMV, branchevereniging voor taxateurs, makelaars en veilinghouders in
onroerende zaken.

Woendag 12 augustus 2015
Locatie: Purmerends Museum, Kaasmarkt 20, 1441 BG Purmerend, 0299472718
Tijdstip: 12.00 uur tot 16.00 uur
LET OP! Er wordt gewerkt in vier blokken van één uur:
12.00-13.00 / 13.00-14.00 / 14.00-15.00 / 15.00-16.00 uur.
U kunt twee dagen voor aanvang telefonisch een nummer bij het museum
reserveren in één van de tijdblokken.

Arrangement Purmerends Museum / Spijkerman Eten & Drinken
Sinds kort kunt u een heerlijk arrangement boeken bij het Purmerends
Museum. U slentert op uw gemak door het museum en gaat daarna lekker
koffie drinken of lunchen bij Spijkerman Eten & Drinken, prachtig gelegen aan
het Noord-Hollands kanaal. Aansluitend wandelt u door de historische
binnenstad.
Meer lezen? klik op: Arrangement

Weer verkrijgbaar: 'Purmerend een stad uit het veen'
Het boek 'Purmerend, een stad uit het veen' is geschreven door Vincent
Nijenhuis en behandelt de Purmerendse historie van 1000 tot 1600. Het
verscheen in 2010 en is nu, zolang de voorraad strekt, weer verkrijgbaar in het
Purmerends Museum. Het boek met een harde kaft, telt 215 pagina's en heeft
veel illustraties.
De prijs is  15,00.

U ontvangt onze Nieuwsbrief misschien voor de eerste keer. Wij zouden het leuk
vinden wanneer u deze digitale brief met nieuwtjes, wetenswaardigheden,
activiteiten, tentoonstellingen ed. over het Purmerends Museum wilt blijven
ontvangen. U hoeft dan geen actie te ondernemen.
Wilt u de Nieuwbrief liever niet ontvangen, dan kunt u zich onderaan de brief met
één klik uitschrijven.
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