‘La Parata Bizarra’
10 jaar Frank v.d. Meijden
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Van 12 oktober t/m 14 december exposeert
ZB het werk van kunstenaar Frank van
der Meijden. Hij is de tweede ‘Artist in
Performance’ van ZB, als variant op ‘Artist
in Residence’ en viert hiermee zijn 10-jarig
kunstenaarschap.

La Parata Bizarra
Frank van der Meijden maakt beeldverhalen
met voorwerpen die een verleden hebben.
De attributen uit zijn kunstwerken komen
overal vandaan: van rommelmarkten tot
kringloopwinkeltjes. Deze vondsten; barbies,
action men, maar ook Mariabeeldjes,
kunstbloemen, dingen uit de natuur en sieraden
worden door Van der Meijden bewerkt en
gecombineerd met verf, lijm, stoffen en touw tot
originele en gelaagde kunstwerken.
Zijn werk is eigentijds en maatschappijkritisch,
maar met een hoge dosis ironie en humor. Zijn
kunstwerken worden regelmatig wereldwijd
geëxposeerd, van Vlissingen tot Tokyo en San
Francisco.
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De expositie La Parata Bizarra is een
overzichtstentoonstelling en toont werk uit de
afgelopen 10 jaar verdeeld over de thema’s:
sociaal en filosofisch, muziek, dromen en
sprookjes en monochroom. De kunstwerken
hangen op diverse locaties in het gebouw.
Ook zijn er dit najaar diverse activiteiten en
geeft Van der Meijden workshops aan kinderen
van het basis- en voortgezet onderwijs en aan
studenten van HZ University of Applied Sciences.

Voor meer informatie: dezb.nl
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Thema: sociaal en filosofisch
Begane grond

Van der Meijden houdt zich in zijn dagelijkse
leven veel bezig met het hoe en waarom een
bepaalde manier van leven tot stand komt,
maar ook met de onrechtvaardigheid van hoe
we de dingen in deze wereld verdelen. Soms
trekt hij daar conclusies uit, zoals in Het Offer
waarin mensen afstand doen van hun eigen
gedachtengoed, gestimuleerd door hogere
machten. Of in Fear of Freedom, die de macht
van een groep personen verbeeldt die de
andersdenkende met veel geweld verplettert.
Het negen meter lange kunstwerk La Parata
Bizarra is een voorbeeld van zijn kijk op de
zich steeds herhalende geschiedenis van onze
samenleving. Het begint bij de val van het
Griekse en Romeinse Rijk die samenvalt met het
begin van de christelijke godsdienst die zich in
onze contreien verspreidt.
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De steeds herhalende problemen van liefde en
scheiding, van volksverhuizing en de weerstand
daartegen, van vrijheid en afgunst daarvan en
de hebzucht, ontaardend in oorlogen en opnieuw
beginnen.
The Show Must Go On is een vervolg op La
Parata Bizarra. Het verbeeldt het laatste deel
van La Parata Bizarra: we feesten door, maar
nu aangevallen door allerlei afwijkende types en
beschermd door leger- en politiemachten.
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Thema: muziek
1e verdieping

Frank van der Meijden werd al vanaf zijn jeugd
geïnspireerd door muziek. Vroege albums van
groepen als Pink Floyd, The Beatles, The Rolling
Stones en veel andere bands en muzikanten uit
die periode hadden veel invloed op zijn manier
van leven en denken.
Vanaf zijn drieëntwintigste begon hij als
medeoprichter en programmeur van het
Rotterdamse EKSIT een rol in de Nederlandse
muziekscene te spelen. Eerst als tourorganisator
en later als manager van zijn eerste band CCC
Inc.. Daarna volgen gedurende veertig jaar vele
andere variaties die allemaal te maken hebben
met de organisatie rondom het maken van
muziek, optredens en concerten, als hoogtepunt
het management van Doe Maar en BLØF.
Eind 2008 stopt Van der Meijden met dit werk,
gaat met pensioen, maar begint als hobby met
het maken van beeldende voorstellingen. Ook
nu blijft muziek weer belangrijk. Veel van zijn
kunstwerken zijn gebaseerd op titels van muziek
die een rol in zijn leven hebben gespeeld. Soms
redelijk letterlijk, zoals in Major Tom uit Space
Oddity, soms vrij fantaserend zoals in Babies in
Black.
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Thema: dromen en sprookjes
1e verdieping

Frank van der Meijden wordt ook vaak
geïnspireerd door het onzichtbare, het
misschien niet bestaande of het onderbewuste.
Of door gebeurtenissen uit sprookjes. Vaak
met eenzame, maar zelfbewuste personages.
Sneeuwwitje die op de vlucht is, Roodkapje
alleen in het bos of een verborgen tuin, waarin
van alles gebeurt.

7

Thema: monochroom
souterrain

Tijdens het bezoek aan een fototentoonstelling
van Peter Lindbergh in de Kunsthal in Rotterdam
raakte Van der Meijden geïnspireerd door zijn
werk en de zwart-wit fotografie van mode en
ongepolijste ruwe achtergronden.
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Nazomergast
In het Auditorium van ZB een avondvullend
programma met Frank, gelardeerd met
zelfgekozen fragmenten en muziek naar
aanleiding waarvan hij in gesprek gaat met Dione
de Graaff en Peter Slager over zijn muzikale en
artistieke leven.

Datum: 30 oktober 2019
Tijd: aanvang 19.00
Toegang gratis
Aanmelden: mail uw contactgegevens en het		
aantal personen naar secretariaat@dezb.nl.
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Umoja benefietdiner door
Edwin Vinke
een culinaire & kunstzinnige beleving
Exclusief dineren tussen kunst en literatuur… Dat
kan op maandagavond 9 december in de ZB!
Ter afsluiting van de expositie van kunstenaar
Frank van der Meijden organiseren we een
speciaal Umoja benefietdiner. Niemand
minder dan Edwin Vinke van restaurant De
Kromme Watergang verzorgt deze avond een
Fruits de Mer-menu, inclusief aperitief en
wijnarrangement.
Ook zijn er muzikale optredens van special
guests. Een deel van de geëxposeerde
kunstwerken wordt deze avond geveild onder
leiding van de bekende veilingmeester Joost
van Damme. De opbrengst gaat naar het Umoja
Klimaat- en Ontwikkelingsfonds van BLØF.
BLØF wil met het Umoja-Fonds iets doen aan de
armoede, klimaatverandering en toenemende
watertekorten in ‘ontwikkelingslanden’. Het fonds
ondersteunt met name kleinschalige projecten in
Afrika, Azië en Latijns Amerika.

Voor meer informatie: umojafonds.nl
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Datum: 9 december 2019
Tijd: vanaf 17.30 uur
Kosten: €125,- p.p.
Aanmelden: mail voor 1 december uw
contactgegevens en het aantal personen naar
secretariaat@dezb.nl.
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Meet & Greet
Op aanvraag geeft Frank van der Meijden een
rondleiding door de expositie in de ZB en vertelt
hij over zijn werk. Het programma duurt 1,5 uur
en is voor diverse groepen (tot 25 personen)
geschikt.

Datum: doorlopend tot 14 december
Tijd: tijdens openingstijden
Kosten: €125,- per groep
Aanmelden: mail uw contactgegevens en het		
aantal personen naar secretariaat@dezb.nl.
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Atelier Parata Bizarra
Voor kinderen van het basisonderwijs tot
studenten van HZ University of Applied Sciences
verzorgt Frank tijdens de looptijd van de
expositie kunstzinnige workshops.
Bij Atelier Parata Bizarra draait alles om fantasie.
Van der Meijden neemt hen mee in zijn leven van
muziekmanager tot kunstenaar. Na een inleiding
en rondleiding langs de expositie worden
deelnemers uitgedaagd om aan een eigen
kunstzinnig beeldverhaal te werken.
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Verkoop
Vindt u een kunstwerk zo mooi of inspirerend
dat u het graag thuis wilt hebben? Dat kan. Een
aantal van de kunstwerken van Frank van der
Meijden is te koop. Een kunstwerk voorzien van
een rode stip wordt niet verkocht (eigen collectie
of reeds in bezit van anderen).
De prijslijst kunt u vrijblijvend ophalen bij de
klantenservice van ZB. Op 9 december 2019
worden nog niet verkochte werken ook geveild.
Een deel van de opbrengt gaat naar het Umojafonds van BLØF.
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rookwortel
hotdog
hard&ziel
turfkaai 3

bij inlevering
van deze bon
een rookwortel
hotdog voor
€ 6,50

smelt in je
mond
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Over ZB
ZB is het hart van kennis, informatie
en cultuur in Zeeland
‘Artist in Performance’ met Frank van der Meijden
is een project van ZB| Planbureau en Bibliotheek
van Zeeland. Dit project wordt mede mogelijk
gemaakt door Provincie Zeeland.

Kijk voor meer informatie op dezb.nl

16

