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SOUZA Zomert
De schilders van SOUZA hebben al dertig jaar een creatieve en inspirerende vriendschapsband. Eén
zaterdag per maand werken ze zelfstandig of onder leiding van een professionele kunstenaar en sluiten
de schilderdag af met een onderlinge werkbespreking.
In 1985 begon de groep als zelfstandig onderdeel binnen de Amateur Kunstenaars Emmen. De
initiatiefnemers wilden met de nieuwe groep meer ruimte om elkaars werk te bespreken en te kunnen
experimenteren om zo een eigen stijl te ontwikkelen. De naam SOUZA is ontstaan in een eerdere locatie
waar de groep werkte: een SOUterrain waar de groep op ZAterdag schilderde: SOUZA.

Gezamenlijk gaan de leden één keer per jaar naar een museum of expositie waar een van de leden erg
van onder de indruk is. Zo bezochten ze bijvoorbeeld Museum Insel Hombroich bij Neuss, het Felix
Nussbaumhaus in Osnabrück en de Kunsthalle in Emden. Zo'n excursie levert inspiratie op, maar vooral
ook een collectieve ervaring. Een dag schilderen 'op locatie', bij voorkeur in het zomerseizoen heeft ook
deze functie.

SOUZA heeft op dit moment 16 leden. Schilders die het schilderen als beroep hebben, schilders voor wie
schilderen levensvervulling is en schilders die hun vrije tijd aan schilderen besteden. Voor allen geldt dat
zij het schilderen niet kunnen laten.

SOUZA exposeert als groep gemiddeld eens per 5 jaar. De afzonderlijke SOUZAleden exposeren met
regelmaat in diverse galeries en in openbare gebouwen in de wijde omgeving. SOUZA is simpel
georganiseerd. Tijdens de SOUZAterdagen in september en januari worden de data voor de volgende
periode vastgesteld. De koek- en soepbeurten worden verdeeld, er wordt besloten welke begeleiders
worden uitgenodigd. Souza werkt in het gebouw van de Amateur Kunstenaars Emmen, AKE, aan de
Heidelaan 16 in Emmen.

SOUZAterdag
De dag begint altijd met koffie en koek en gesprekken over de vele gemeenschappelijke interesses. Dan
is het tijd om te schilderen, al dan niet onder leiding van een professioneel kunstenaar. Er wordt hard
gewerkt, er wordt ook naar elkaars werk gekeken en commentaar gegeven. En tussen de middag wordt
SOUZA-soep gegeten die telkens door een ander SOUZAlid wordt verzorgd.

Exposanten
Harm van Ballegooijen, Robert van Beek, Ludi Bok, Ineke Kerssen, Eke Krabben, Hilli Kuilman, Marion
Mencke, Karin Menger, Conny Muilwijk-Vermeer, Marscha van Noesel, Krijnie Pikart, Gerard Platen,
Marijke van Proosdij, Mia van Spiegel, Piet Witte en Jettie Woltjer.
www.souza-art.nl

