
Galefie l0nst 2001 presenteert
weil uan Carmen Aguilar Farfan
en Sabine Sloots
Badhoevedorp. De vakantie is voor-
bij, ook voor Galerie Kunst 2fi)1. Tijd
dus voor een nieuwe serie expositaes
en daarvoor klinkt wiidag 29 augus-
tus het staÍ'tschot. Nog niet ofÍicieel,
want dat gebeuÉ pas zaterdag 3O
augustus, als de consul van Peru
te Amsterdam, Albêrto Campana
Boluarte naar BadhoevedoÍp komt
om 16.fl) uur de openingshandeling
te verrichten. Bij het ter perrse gaan
van deze krant moest aan zijn komst
nog wel "onder vooóehoud" worden
gekoppeld.

De consul van Peru komt naar de
Galerie omdat een van de exposanten,
Maria del Carmen Agullar Farfan (54),
aÍkomstig is uit Huaral-Lima in Peru.
In 1990 kwam ze naar Nederland,
woonde êeÍst in Hoofddorp, maar
verhuisde in 2OO7 naar Alkmaar. In
Nederland heeft zij bij verschillende
ateliers lessen gevolgd en de oplei-
ding gedaan bij de Kunstacademie te
Haarlem, Het materiaal dat zij in haar
schilderijen venrerkt is acryl, struc-
tuurverÍ, bladgoud, veren en stofÍen
uit Pêru. De intense, heldere en vro-
lijke kleuren verraden haar afkomst,
zoals de kleuren van de klederdracht
uit Peru, die nog Íeller moeten worden
om in de ziel door te dringen en daar-
door een explosie van emoties naar
de toeschouwer zullen veroorzaken.
De essentie van het schilderen ligt voor
haar in de weêrgave van haaÍ persoon-
lijke indruk van haar omgeving of inner-
liik. Bij het maken van een landschap
is het niet interessant om een kopie
te maken van datgone wat al bestaat,
maar het is een uitdaging om te voelen
wat haar nu zo precies raakt in dat
landschap oÍ die persoon, en dat weer
te gevên in een nieuwe creatie, die vol
beweging is en een directe uitdrukking
in de verf van haar gevoelens.

Sinds 1995 heeft Maria del Carmen
exposities gehad bij diverse instellin-
gen, bibliothêken en galeríeën, voor-
namelijk in Noord-Holland.
De twê€de kunstenares die aan de
expositie meedoet is Sabine Sloots.
Zij woont en werlit in Badhoevedorp
en is ongeveer 16 jaar bezig met
glass fusing objecten, het versmelten
van glas in een glasoven. Na diverse
cursussen en workshops gevolgd te
hêbben om kennis te vergaren van de
verschillende technieken en mogdijk-
heden, is zii zichzell in deze materie
gaan ontwikkelen, Glas sprêêkt haar
zeer aan, vooral door de vaak mooie
lichtval en zonneschijnefÍecten.
Gtibrriikmakend van verschillende
soorten glas, diverse poeders, ver-
ven, koperdraad, mallen ênz. komt
zij tot het gewenste resultaat. Zij pro-
beert en maakt ste€ds iets anders
omdat het spannend is om met glas
te experimenteÍen en te tantasêren.
Haar werk bestaat o.a. uit schalen,
raamhangers, sieraden en objec{en.
VanaÍ 2000 is het werk van Sabinê
zeer regelmatig te zien geweest tij-
dens tentoonstellingen in galeries, op
kunstmarkten en bij atelienoutes in
Nederland.

G al e rie Ku n st 2AO 1, Dorpshuis
Snelliuslaan 35, Telefoon galerte: ON
659 6693. Openingstijden: vrijdag,
zeterdeg en zondag 13-17 uur.
I ntem et: www. g derteku ns20o | . nl

DE TENTOONSTELLING WORDT
I.T.T. DE ZONDAG, DEZE KEER
GEOPEND OP ZATERDAG 30
AUGUSTUS OM 16.@ UUR DOOR
DE PERUAANSE CONSUT TE
AMSTÊRDAM, ALBERTO CAMPANA
BOLUARTE (ONDER VOORBEHOU D)
Uw aanwezigheid bii deze opening
wordt zeer op pnls gesÍeld
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