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Sint of misschien Kerstman op zoek naar originele cadeaus?

Betaalhare fiunst uliegt de deu] uit!
Ga naar GaleÍie Kunst 200í

Badhoevedorp .  Ingr id  Henkemans,
voorzitter van Galerie Kunst 2001, heeft de
kunstenaars die deelnemen aan de expositie
Betaalbare Kunst gevraagd om vast een
reserve voorraadje kunstvoorwerpen aan
te leveren, Dat bleek niet voor niets. Al
tijdens de opening van de nieuwe expositie
- zondagmiddag 26 november in het
Dorpshuis in Badhoevedorp- vlogen onder
meer de vogels van Zimba Arts de deur uit,

De oproep in de titel van de tentoonstelling
'Trakteer 

iezelf oÍ een ander op betaalbare
kunst' werd vrij letterlijk genomen door div'erse
bezoekers. En ze mochten hun aankoop
ook meteen meenemen. Na de opening van
de nieuwe exoositie moesten steeds weer
vitrines opengemaakt worden om er verkochte
kunstvoorwerpen uit te halen en lege plekken
op te vullen met nieuwe objecten. Het mag
natuurlijk niet zo zijn dat bezoekers de komende
weken, in een tijd dat ze misschien op zoek zijn
naar een geschikt cadeau voor de Íeestdagen,
slechts lege vitrines aantreffen.
Het aanbod is zeer gevarieerd en kleurrijk:
draagbare sieraden van Anneke Westerbos
(zelfgeblazen glazen kralen) en Margje Duursma
(onder andere papierdraad en vloeibaar rubber),
AÍr ikaanse recyclekunst van Zimba Arts,
gebreide tassen van Hanneke Bezem, maar
ook keramiek van Noortje Meijerink, glaskunst
van Sabine Sloots en olieverfschilderijtles van
Serge de Vries; 'Het is betaalbare, maar ook
toegankeli jke en mooie kunst ' ,  benadrukte
vooaitter Henkemans. Doorgaans exposeren
twee kunstenaars (of kunstenaarsgroepen)
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tegelijkeÍ.tijd. Eens in het jaar krijgen bij Galerie
Kunst 2001 meerdere kunstenaars tegelijkertijd
de mogelijkheid om zich aan het publiek te
presenteren. Maar het mes snijdt aan twee
kanten. De Galerie wordt zo ook geholpen de
eigen doelstellingen na te streven. Het is een
stichting zonder winstoogmerk en wordt volledig
gerund door vrijwilligers. Exposities worden niet
georganiseerd om geld te verdienen maar om
veelbelovende en getalenteerde kunstenaars
een podium bieden en daarmee ook het eigen
bestaansrecht aan te tonen. Henkemans deed
een oproep aan de aanwezigen om zich aan te
melden als vriend van de stichting en daarmee
ook deze doelstellingen te ondersteunen.
Een uitgebreide toelichting op het werk van de
exposerende kunstenaars is te vinden op de
website: www.galeriekunst200l.nl.  De verkoop
expositie is tot en met zondag 17 december
2017 te zien als het Dorpshuis Badhoevedorp
geopend is. Op vrijdag, zalerdag en zondag
van 13.00 uur tot 17.00 uur zi jn gastvrouwen
oÍ - heren aanwezig voor de verkoop. Bezoek
is ook mogelijk op aÍspraak.


