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Tinco en Theo: Syrië 150 jaar later
BEETSTERZWAAG - Vanaf 8 juni is in Beetsterzwaag (Friesland) de
tentoonstelling Tinco Lycklama, een Friese jonker in de Oriënt te zien.
Hier wordt het bijzondere verhaal verteld van een bijna vergeten
adellijke Fries die opgroeide in Beetsterzwaag en als jonge man 150
jaar geleden ruim drie jaar door de Oriënt reisde. De collectie
oosterse voorwerpen die hij verzamelde tijdens zijn reizen is tijdelijk
te zien in Beetsterzwaag.
Een bijzondere, hedendaagse toevoeging aan deze tentoonstelling is
het werk van de kunstenaar Theo de Feyter. Met zijn gouaches en
tekeningen volgt hij de route van Tinco Lycklama à Nijeholt indertijd
in het huidige Syrië en Libanon heeft afgelegd. Dit geeft een
verrassende dimensie aan de historische reis van de jonkheer.
De Feyter werkt altijd ter plekke naar de natuur. Zijn registraties van
het landschap en de steden zijn down to earth met veel aandacht voor ‘banale’ details zoals reclameen verkeersborden, autowegen en straatlantaarns. In een schilderij van de antieke ruïnestad Palmyra
zal hij een in de verte zichtbare communicatiemast van het Syrische Leger niet weglaten. Het geeft zijn
landschappen en stadsgezichten een authentieke sfeer en soms zelfs een actuele lading, wanneer hij in
een schilderij uit 2017 de wegversperringen in Homs weergeeft, daar door het Syrische Leger neergezet
na de herovering van de stad in 2014.
Aan elk werk van De Feyter is een foto toegevoegd uit de tijd van Tinco. De oude foto’s, afkomstig van
o.a. de beroemde Franse fotograaf Félix Bonfils, tonen hoe Tinco 150 jaar geleden steden als Damascus,
Aleppo, Palmyra en Beiroet gezien zal hebben. Goed gekozen dagboekfragmenten met observaties van
zowel Tinco als Theo maken deze samenhang nog duidelijker. Zo worden heden en verleden op
bijzondere wijze met elkaar verbonden.
Praktische informatie
Locatie: Grietenijhuis (het oude gemeentehuis), Hoofdstraat 17, 9244 CL Beetsterzwaag
Periode: van 8 juni t/m 9 september 2018
Openingstijden: woensdag t/m zondag van 11.00-17.00 uur.
Entree: 5 euro (kinderen t/m 12 jaar gratis, mits onder begeleiding)
Organisatie: Stichting Historisch Beetsterzwaag
Meer informatie op: www.historischbeetsterzwaag.nl / www.defeyter.nl
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Bijgevoegde afbeelding: Wegversperringen, Homs; gouache, 39 x 26 cm, 2017

