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Beste kunstliefhebster of kunstliefhebber, 

 

Enige tijd geleden heb jij aangegeven dat je graag wilt dat ik je in de toekomst op de hoogte 

hou van nieuwe exposities en aanverwante activiteiten. Dat doe ik met plezier. En daarom 

deze nieuwsbrief, waarin ik je attendeer op een paar ontwikkelingen in dit jaar, met alvast een 

glimp van het begin van het nieuwe jaar. 

 

Na een ‘abstracte winter’ met Color Rhythms I-IX en een expositie in Oss, ontstond vanaf de 

vroege lente en de gehele zomer door opnieuw realistisch werk: wat landschappen, een 

bloemenstuk, een stilleven en twee portetten. Dit werk is onder andere te zien op mijn 

website, sociale media en Pinterest.  

Eén portretopdracht kwam uit het Belgische Mechelen. Ik stond voor de pittige taak om aan 

de hand van slechts een heel klein fotootje een overleden elfjarig jongetje in groot formaat te 

schilderen, met zomerse kleding aan en in een bloeiende voorjaarstuin tegen een berkenbosje 

aan. Maar het is gelukt. De familie was er zeer door geraakt. En het berkenbosje in het 

bijzonder riep bij de lijstenmaker associaties op met de Russische School van Ilja Repin.  

Een geplande duo-expositie met kunstschilder Frits Ottens in de Valkhofkapel in Nijmegen, 

werd helaas afgelast. De solo expositie die ik had in de Sint Maartenskliniek in Nijmegen 

werd door (of dankzij) corona met twee maanden verlengd. 

In de zomer kwam ik, dankzij kunsthandelaar en -kenner Jan Dangremond 

(www.kunsthandeldangremond.nl), in contact met Lijstenmakerij en Restauratie-atelier 

Boselie van Boekel (www.boselie.com) in `s-Hertogenbosch. Het bleek een groot succes te 

worden. Sander van Boekel heeft werkelijk prachtige lijsten om een reeks schilderijen 

gemaakt; die zijn nu te bewonderen in Heusden. 

Naast mijn atelier aan huis in Oosterbeek, werk ik sinds de herfst nu ook in een tweede atelier 

in het centrum van `s-Hertogenbosch, in een groot oud complex waar diverse kunstenaars 

werken. 

Vanaf deze winter wordt iets ouder en nieuw werk van mij tentoongesteld en voor verkoop 

aangeboden in Het Blaauw Laaken Kunstkabinet (www.hetblaauwlaaken.nl), in het tot de 

verbeelding sprekende vestingstadje Heusden, de galerie van Gerrie Bol-Klinkenberg. 

Vorig jaar was een eerste korte film over mijn werkzaamheden (Verbeeld – Riebo Rietema 

Short Doc 2019), een succes. In 2021 verschijnt daarom een tweede korte film over mijn 

werkzaamheden, deze keer van de hand van filmmaker Tobias Kooijman. 

Ook volgt er een, door de coronacrisis tot voorjaar 2021 uitgestelde, Atelierroute Den Bosch 

(Zie www.denieuwekunstruimte.nl).  

De expositie in Het Blaauw Laaken loopt in 2021 uiteraard nog door. 

 

Wil je meer informatie hebben over exposities of andere feiten? Kijk onder Exposities en zie 

de Rieblogs op de homepage van mijn website 

Tot zover deze nieuwsbrief. Wees van harte welkom om eens een bezoek te brengen aan Het 

Blaauw Laaken Kunstkabinet, of volg eens de Bossche atelierroute. En uiteraard ben je ook 

altijd welkom om mij een keer in mijn atelier in Den Bosch te bezoeken.  

Tot slot wens ik jou voor nu een mooi winterkwartaal toe. Geniet, blijf gezond en… op de 

kunst. 

 

Een schilderachtige groet, 

Riebo Rietema 

 

http://www.kunsthandeldangremond.nl/
http://www.boselie.com/
http://www.hetblaauwlaaken.nl/
http://www.denieuwekunstruimte.nl/


Oosterbeek/’s-Hertogenbosch 

www.rieborietema.nl 

06 542 10 876 

rieborietema@gmail.com 

Atelier: Burgemeester Loeffplein 70 e & f `s-Hertogenbosch 

 

Heb jij niets aangegeven, dan ben ik zo vrij geweest om jou te beschouwen als een zeer 

bekende die mijn nieuwsbrief sowieso al graag ontvangt. Wil je echter deze nieuwsbrief niet 

meer ontvangen, stuur mij dan alsjeblieft even een bericht, dan verwijder ik jouw gegevens uit 

de mailinglist. 
 

http://www.rieborietema.nl/

