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Kruitmagazijnen, Gorinchem
Dalemwal 19A en 19B, vlak bij molen "De Hoop"

Biografie Frits Zillig
Natuur schaakmat in lood en zink
Frits Zillig (1949) ontwerpt en maakt voornamelijk creaties van lood en
zink. Twee natuurlijke en eerlijke materialen die door oxidatie kleur aan
zijn objecten geven. Soms wordt koper erbij gebruikt. Het werken met deze
materialen is de kunstenaar niet vreemd. Hij stamt uit een oude bekende
Gorcumse loodgietersfamilie.
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In 2010 ziet een roos gemaakt van lood het licht. De kunstenaar in de ambachtsman is geboren. Het zeer plooibare en vervormbare materiaal gebruikt hij voor kleine of fijnmazige objecten zoals een vlinder, een libelle en
een spin. Hierna volgen een dam- en een schaakbord, strak werk waar het
stugge zink erg geschikt voor is. Zonnebloemen van lood, een maisplant van
lood en koper, kunstwerken waar je een beetje stil van wordt.
De toeschouwer zal zich afvragen hoe zoveel schoonheid zijn basis kan
vinden in deze industriële materialen. De titel ‘loden roos op loden tableau’
doet misschien anders vermoeden maar de vele nuances zwart en grijs roepen een kleurrijk geheel op. Een spinnenweb of een vlinder krijgt door het
ragfijne soldeerwerk een kleurig effect.

Frits Zillig | www.loodcreaties.nl | Zilligfrits@gmail.com

Tekst: Fred Mertens
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‘Contrasten ontstaan door vijl-, schuur- en
polijstwerk. Door de natuur wordt lood op
den duur donkerder. Het soldeerwerk blijft
echter licht van kleur en zorgt daardoor
voor een speciaal effect.’
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Het gaat niet alleen om de manifestatie als een Symposion in Gorinchem.
Ook het tussentijdse (productie)proces is van belang om te blijven
kennismaken met kunst. onder andere in de Kruitmagazijnen gevestigd op
de Dalemwal. Onderweg hiernaar toe verrichten we diverse projecten voor
bewoners en bezoekers van Gorinchem. De inwoner van Gorinchem wordt
uitgenodigd mee te doen in de beleving van Kunst. Stichting Symposion
Gorinchem brengt hiermee kunst dichterbij.
Kunst waar je naar kijkt, over praat of waar je als bezoeker geïnspireerd
en uitgedaagd wordt. Gorinchem laat kunst leven.
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Exposities in de Kruitmagazijnen
De Kruitmagazijnen zijn twee prachtig gerestaureerde ruimtes die in de
stadswal zijn gemetseld, eind 19e eeuw, en maken onderdeel uit van de
vesting van Gorinchem. Met de exposities van hedendaagse kunstenaars in de
Kruitmagazijnen wordt een brug geslagen tussen verleden en heden, tussen
Gorinchem en kunst. Kunstenaars krijgen een card blanche solo-expositie
gedurende twee maanden om de tijd tussen twee Symposions te overbruggen
Laat u verrassen door even binnen te lopen. We verwelkomen u graag!
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De werkgroep leden Kruitmagazijnen Stichting Symposion Gorinchem
- Hein en Ineke Zabel
- Joop van Meteren
- Leonie van Rossem en onze vrijwilligers en suppoosten

Expositie locatie
Kruitmagazijnen Dalemwal 19a en 19b in
Gorinchem, gelegen bij de molen “ De Hoop”

Wilt u ook suppoost worden?
Meld u aan via onze website www.symposion-gorinchem.nl
Meer informatie over onze exposities vindt u op onze website www.symposion-gorinchem.nl
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Namens het bestuur van Stichting Symposion Gorinchem
René Moriën, Alexandra den Breejen, Eve Dullaart en Leonie van Rossem.
We hopen u in de toekomst graag te blijven begroeten tijdens onze exposities.
Volg ons op Facebook.com/symposiongorinchem

