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Expositie Galerie Kunst 2001
Titel 'Natuur in
grote lijnen' had
niet treffender
gekund
EADHoEVEDoRP'Het samenbren-
gen van de schilderijen van Han-
na van Ginkel en de keramiek van
Marcella van de Vaart in deze ex-
positie, levert een genot op voor
het oog en de titel 'Natuur in grote
lijnen' had niet treffender ge-
kund'. Dat zei Jacintha Batenburg,
docent van de schildersgroep in
de Hamtoren te Vleuten zondag
24maafibij de drukbezochte ope-
ning van de expositie van Galerie
Kunst 2001 in het Dorpshuis van
Badhoevedorp.

lanny Herfst

Ze toonde zich een groot bewon-
deraar van de twee kunstenaars
die de tentoonstell ingscommis-
sie van Galerie Kunst 2001 bijeen
heeft gebracht. Ze begon haar
openingsspeech met een algeme-
ne beschouwing op het beleven
van kunst.

v^t GOEDE HUIZE Batenburg: 'Er

zijn veel manieren om naar kunst
te kijken en die te ervaren. Al-
iereerst dient de smaak zich au-
tomatisch. bewust of onbewust
aan. Maar daarnaast kunnen we
objectieí meer technisch kijken
naar elementen als compositie,
kleurgebruik, de techniek, het
donker-licht contrast. In het werk
van deze kunstenaars staat de
lijn centraal. De titel zegt het ons:'Natuur in grote lijnen'. Waar kij-
ken we precies naar als we kijken
naar de lijnen? Is diq het element

van toeval? In mijn ogen niet. \Ve
komen hier op het vlak v/aarop
de kunstenaar zich onderscheidt.
waar zijn of haar eigenheid naar
voren komt. Voor mij is een kunst-
werk aantrekkelijk als je merkt
dat de kunstenaar zich thuis is
gaan voelen in zijn werk. Mar-
cella heeft zich gespecialiseerd
in keramiek in de Raku techniek
die de oorsprong vindt in de thee-
ceremonie van een eeuwenoude

Japanse zen cultuur. Ze heeft een
krachtige eigen stijl ontwikkeld
met prachtige organische vor-
men, geïnspireerd op de natuur
en de verstilde kleuren geven een
rijkdom aan beleven. Hanna heeft
zich in haar werk, ze schildert
abstracte en mystieke landschap-
pen, met name laten inspireren
door bomen. De aantrekkings-
kracht van bomen zit volgens haar
in hun karakters. Bomen kunnen
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vrolijk, triest, arrogant of indruk-
wekkend zijn. Om dat te vangen
in een beeld moet je van goede
huize komen en daarin slaagt zij
keer op keer.'

De tentoonstelling duurt nog tot
en met zondag 28 april. Galerie
Kunst 2001 is geopend op vrijdag
tot en met zondag van 13.00 tot
16.00 uur. De toegang is gratis.
www.galeriekunst200l.nl

I Kungtenaars Hanna van Ginkel en Marcella van de Vaart,


