
Expositie'Samen in
beeld'
BADHOEVEDORP - Bij Galerie
Kunst ADI is tot en met zondag 18
Íebruari de tentoonstelling'Samen
in Beeld'te zien met ÍotograÍie van
Marja Lingsma en stenen beelden
van Gon Bello. De tentoonstelling
werd onlangs op magische wijze
geopend door George Parker,
spreker, verhalenverteller en
il lusionist.

$ yraria Lingsma, beeldend ÍotograaÍ,
^ koos na een werkoeriode in de
I geestelijke gezondheidszorg en het-,' 

onderwijs, voor de fotografie. Tijdens
- haar opleiding aan de Fotoacademie

r in Amsterdam werd duideli jk
$ dat haar hart bij de conceptuele
j{ kunst lag. Al doende bleek dat

kennis van analoge fotografie voor
9 haar niet voldoende was en door
n diverse cursussen en workshops
9 is zij zich toen gaan bijscholen in
O-het gebruik van Photoshop. ledere
! foto is het uiteindelijke resultaat van
U diepgevoelde aspecten van het leven:
{ tederheid, eenzaamheid, humor,
$ verdriet etc., gevoelens, die bij haar
0l binnenkomen door zelf beleefde

\r of aan haar vertelde verhalen. Zij
,/ houdt van de spanning die magisch
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realistische beelden oproepen en wil
dat bewerkstelligen door te spelen
met in de realiteit vastgelegde Íoto's.
Zij begeeft zich dus voortdurend in de
wereld tussen verbeelding en realiteit.

Gon Bello
De basis voor het kunstenaarschap
van Gon Bello (1954), autodidact,
werd gelegd in de zestiger jaren
met een opleiding tot kunstschilder.

Daarna volgde zij cursussen in
het werken met was en klei voor
het maken van bronzen beelden.
Vervolgens heeft zij vooral cursussen
gevolgd voor het werken in steen.
Haar voorkeur ligt bij het gebruik van
zachtere steensoonen zoals albast,
speksteen, seleniet en ser:pentijn.
lncidenteel laat zij een beeld in brons
gieten. De beelden die Gon maak
variëren van figuratieÍ tot abstract. Bij

het maken van haar beelden laat zij
zich vooral leiden door de vorm die al
in de steen zit. Zij neemt regelmatig
deel aan exposities in binnen- en
buitenland. De Galerie is gevestigd
in het Doroshuis Badhoevedoro
Snelliuslaan 35 in Badhoevedoro.
De tentoonstelling is geopend op
vrijdag, zaterdag en zondag van
13.00 uur tot 17.00 uur. Website:
www.stichtingmaatvast.nl


