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van 2017 in het Dorpshuis
aandacht vragen voor haar werk,
als een postuum eerbetoon voor
deze bijzondere kunstenares.
Yvonne was jarenlang kunstzinnig
actieÍ en gebruikte uiteenlopende
technieken, vooral haar collages
werden geroemd. Vlak voor
haar overlijden maakte ze er
nog een ter gelegenheid van
100 jaar Schiphol. Het zou haar
laatste zijn .Als deze collage
ooit echt op Schiphol komt te
hangen, zou daarmee een van
haar dromen uitkomen. Yvonne
had als levensmotto: "delen =
vermenigvuldigen", Dat komt
tot uiting doordat zij sinds 1990
de netto-opbrengst van haar
collectie kunstkaarten aan goede
doelen heeft geschonken, zoals
Halin en Yamaru in Indonesië.

Galerie Kunst 2001uiett de zomet met biizondeÍe enositie
Badhoevedorp. Het is volop
zomer en dus staat ook Kunst
2001 in het teken van zon, zee
en vakantie. Maar niet zonder
ruimte te maken voor een
bijzondere tentoonstelling, waarin
in de maanden juli en augustus
werk te bewonderen valt van
Yvonne Noordam-Weygers.
Terug naar Indonesië
Waarom werk van deze
kunstenares? Hiervoor moeten
we even terug naar november
2016, toen de Stichting Kunst
2001 haar 30 jarig jubileum vierde
met een expositie van 45 heel
diverse lievelingskunstwerken,
ter beschikking gesteld door
Vrienden van de Galerie en
'gewone' Badhoevedorpers. Een
van hen was Yvonne Noordam-
Weygers, die haar eigen collage-
schilderij "Antiekmarkt Djakafi a"
liet zien. Het bijzondere
kunstwerk oogstte veel
belangstelling en lof. Waarom
zij zoveel van dit werk hield?
De verklarende tekst gaÍ het
antwoord: Op deze antiekmarkt
in Djakarta liep ik en heb er iets
gekocht dat ook in deze collage
verborgen zit. Het kunstwerk blijft
me dierbaar als herinnering aan
mijn jeugd in. Indonesië.
De jubileumexpositie was een
groot succes, maar helaas - op
26 november 2016 - overleed
Yvonne plotseling, een schok
voor velen en zeker voor iedere
bezoeker van de Galerie. Vandaar
dat de vrijwilligers in de zomer

100 jaar Schiphol, een collage van Yvonne Noordam

Voor de zomerexpositie van
Galerie Kunst 2001 gelden géén
vaste openingstijden. Bezoek
is op afspraak mogelijk via tel.
020-6596693. Spreek iets in
en wij bellen terug. De meeste
werken zijn te koop, een deel
van de opbrengst gaat naar
de hierboven vermelde goede
doelen in Indonesië. Eventueel is
een betalingsregeling mogelijk.
Interesse? Neem contact op met
020-6596693 en laat een bericht
achter. We bellen terug.

Verdere info:
website Yvonne Noordam:
www.gambarini.nl
website Galerie:
www.galeriekunst20Ol.nl oÍ
info@galeriekunst200l .nl


