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Stillevens uit Midden-Delfland

Te zien in de Dorpskerk Schipluiden
Van 20 juli tot en met 31 augustus 2019 is de tentoonstelling 'Stillevens uit 
Midden-Delfland' te zien op de zaterdagen van 13.00 – 16.00 uur, in de 
Dorpskerk van Schipluiden. Adres: Dorpsstraat 3, 2636 CB  Schipluiden. De 
expositie is ook te zien bij de Stoelendansconcerten van het Delft 
Kamermuziek Festival op 29 juli. Zie: delftmusicfestival.nl. Vanaf september 
zal de expositie te zien zijn in Het Raadhuis-Schipluiden.
 

Productie: Arti Delflandiae, artidelflandiae.nl | Uitvoering: Fleur Halkema, fleurhalkema.nl

Traditie en vernieuwing
De 'Stillevens uit Midden-Delfland' zijn gemaakt met de hedendaagse 
techniek van de fotografie. Gekozen is voor traditie, met de stijl van de 
Gouden Eeuw. De rijkdom van de voorstelling en de belichting zijn een 
beeldrijm op het vakmanschap van de Hollandse Meesters. Daarmee laat de 
fotograaf, Fleur Halkema uit Delft, de rijkdom zien van het voedselaanbod uit 
Midden-Delfland en van haar meesterschap. Fleur stapt hiermee in de traditie
van de Delftse Meesters die in de Gouden Eeuw hun stillevens schilderden. 
Met de techniek van vandaag vertelt zij in haar foto's het verhaal van nu.

Voedsel voor de stad
'Stillevens uit Midden-Delfland' vertelt het verhaal van het voedsel voor de 
stad. Vanuit de traditie van het land als voedselbron voor de stad, dichtbij en 
verbonden met de stad. Dit verhaal geeft voeding en betekenis aan de 
discussie over de toekomst van ons voedsel en ons landschap. Kunst heeft 
de kracht om mensen te verbinden, anders te laten kijken, vragen te stellen, 
creatief te zijn en in gesprek te gaan. Kunst verbindt traditie en innovatie.

Voedselmakers
'Stillevens uit Midden-Delfland' wordt gemaakt met producten van 
voedselmakers en voedselleveranciers uit Midden-Delfland en omgeving: 
Farm I See, Kaas- en zuivelboerderij Van Winden, Brouwerij 'tHUIS, 
BoereGoed, Delflandse Vleesmeesters, Boerderij Landlust. In loop van de 
seizoenen volgen er meer voedselmakers en stillevens in dit project. 
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