1 7 J A N U A R I 2 0 1 8 . W E S T E R P O S1T1 5 . P A G I N A5

Nieuwe
eilpositie
heetSamen
in Beeld

'Calerie
'liefde'
Kunst2001heefthet maqische
inqredient
Badhoevedorp. 'Alles is ooit
bedacht, alles is verzonnen. Een
kind op het strand weet dat al als
hij met Íantasie zijn mogelijkheden
ziet. Later verandert dat. Er is
tegenwoordig een overschot
aan meningen en een tekort aan
ideeën.' George Parker, spreker,
verhalenverteller en illusionist,
nam zondag 't4 januari in Galerie
Kunst 2001 de opening voor zijn
rekening van de tentoonstelling
'Samen in Beeld' met ÍotograÍie
van Marja Lingsma en stenen
beelden van Gon Bello. Meer nog
dan met zijn magie betoverde hii
de aanwezigen met zijn lovende
woorden over de Galerie.
Hii refereerde aan de alchemie,
'van Iood goud maken, van
onedele
dingen, edele dingen' maken, en
noemde verrassend als voorbeeld
het nieuwe onderkomenvan Galerie
Kunst 200 1 in het Dorpshuis van
Badhoevedorp.'lkheb e( zo'n
bewonderingvoor dat je dit 30 jaar
lang volhoudt en het magische
ingredièntlieÍdeerin houdt. Dan kom
je zo ver. Dat is misschien wel de
beloningvan al dat werk. Volhouden,
het beste halen met heel weinig
middelenen ineensword je beloond.'
De illusionistvertelde hoe le kunt
transformeren door iets wat ie raakt.

lngrid Henkemansste/t de exposerende kunstenaarsGon Bello (links)en
Marja Lingsma (midden) voor.
iets heel kleins misschien zelfs, als
het zout dat een taad plotselingheel
andersmaakt. 'Er is een binnenwereld
en een buitenwereld,maar het gaat
om wat daar tussen zit. De fantasie
en de verbeelding.' Het gaat niet
allemaalvanzelfvoor een kunstenaar,
dat weet Parker als echtgenoot
van Marja Lingsma heel goed. De
beperkingis als kunstenaarje beste

vriend,omdat juist die de creativiteit
stimuleed. 'We zijn niet in één keer
geslaagd.Voelen,fantaseren.Íalend
voorwaartsdoor het leven gaan.' En
terwijlhij sprak,toverdehij schilnbaar
achteloospapierentissuesom in een
kraanvogel,een briefje van 20 en,
waarom niet, een gekookt ei.
Gon Bello en Marja Lingsma
exposeren samen hun beelden.
Magische realistische foto's en
stenen beelden. Galerie Kunst
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noemde hen twee Íantastische
kunstenaarsdie elkaar niet kenden.
maar wier werk, tot grote vreugde
van de Galerie,wonderwel bii elkaar
blijktte passen.Bijna magisch.
'Samen in
De tentoonstelling
beeld'
duurt nog tot en met 18 februari.
De Galerie is geopend op vrijdag.
zaterdagen zondag van 13.00 uur tot
17.00 uur of oo aÍsoraak.
Meer inÍormatieover het werk van
de kunstenaarsis te vinden op de
websitewww.galeriekunst200l
.nl.
lllusionistGeorge Parker over
fantasieen verbeeldtnq:'Het gaat
om wat er zit tussen de buitenwereld
en de binnenwereld.

