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Van25 november
tot en met 18december
2016

Kunst2001nodigtuit
Galefie
u00Í"Betaalbare
Kunst"
Badhoevedorp. Hoe je het ook

bekijkt decemberis de maand van de
verlangliistjes. En waarom zou De Goede
Sint oÍ De Eni-geEchte Kerstmandan eens
niet een "kunstzinniggeschenkuitkiezen?
GalerieKunst 2(D1 helpt de gulle geversin
de laatste maandvan het jaar graag een
handje met de jaarlijkse tentoonstelling
"BetaalbareKunst". De werken ziin zo
uitgekozen en geprijsd dat iedere bezoeker
zïn oÍ haar hart kan ophalenom iemandoÍ
zichzelfte onthalenmet een geschenkin
allerlei variaties. De aangekochte werken
kunnendirect worden meegenomên.
Exposantende komendetijd in het
Dorpshuiszijn:
AdrianaSchuurman(1968)wilde als
tienernet zo tekenenals RienPoortvliet.
ln 2012startte zij als ZZP-er met het
tekenenvan boekenen keerdezo terug
bij haarjeugdwens.Zij werkt nu 'met
woordenen beelden'en is onder meer
grafischvormgever.mdat haarvaak
kleine,detaillistischepentekeningen'per
vierkantecm omgerekendsoms best veel
kosten',biedt ze daarvannu voor het eerst
vergrotingenaan op aluminium.Naastde
pentekeningen
maaktze linoleumsnedes,
soms zo fijn dat het wel etsenlijken.
EllyFrankenhield in haarjeugd al van
handwerkenen het zelÍ makenvan kleding.
Dit creatiefbezigzijn resulteerdein een
opleidingtextielewerkvormen,die zij in 2009
aÍronddemet het examenhoedenmodiste.
Sindsdienmaaktzij allerleisoortenhoeden,
en sindsvijf jaar ook tassen.Daarvoor
gebruiktzij allerleimaterialen,zoalsoude
fietsbanden,leer,kunststoÍen gerecyclede
materialen.
Els Hoekstramaaktsinds haar14ejaar
sieradenvan metaalen kralen.Ze volgde
als hobby een opleidingtot edelsmidbij

Zadkinein Amsterdam.Door haarberoepzij is microbiologischanaliste-warenhaar
creatiesin eersteinstantie:wat ze door
de microscoopzag. Laterwerd glas in
combinatiemet metaal aan haar materiaal
toegevoegd.Haar sieradenlijn bestaat uit
'recyclingbling' met een glimmertjevan
Swarovski.Ruim10 jaar geledennam lrma
Holt-Bekkershet besluitom haaroude liefde
'schilderen'weer serieusop te pakken.
Zij vond een eigenstijl in het prikkelen
van de fantasievan de kijkerdoor het
toepassenvan de kunstvan het weglaten.
VanaÍhet eersteschilderijin deze stijl,de
"Damesbenen".
kan de toeschouwerhet
verhaalzelÍ vorm geven.
Voor haarbeeldengebruiktLily Ponte
allerleimaterialenzoalsklei en was, maar
ook wel blik, verpakkingsmaterialen
en
ijzerdraad.Voor haardraadfigurengebruikt
ze ijzerdraad.Lily vindt het een uitdagingom
met dit eenvoudigemateriaal,karakteristieke
houdingenuit te beelden.
MargaretCantineauxis al meerdan vijf jaar
creatief bezig met mozaiêk,dat zij op vazen,
schalen,beelden,ballenopbrengtmet o.a.
glas,kralen,steentjes,knikkers,munten.Zo
kan een eenvoudigevaasveranderenin een
uniekkunstwerk.Op verzoekmaaktzij met
diversemateriaalde meestuiteenlopende
creaties,in formaaten in elke kleur
Teunvan Veen (1944),werlde35 jaar
in het onderwijs.Hij maaktsinds 2000
beeldenvan bronsen hout met brons.Als
basisgebruikthij wortelhoutvan jonge
eikenbomen.Het door de natuurgevormde
wortelhoutis het uitgangspuntvoor het
beeld,dat hij completeertdoor er brons
aan toe te voegen.Zo ontstaan altijd unieke
beeldenwaarinnatuuren kunstenaarelkaar
aanvullen.Deze"Betaalbare"tentoonstelling
wordt op zaterdag26 novemberom 16.00
uur geopend.

