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Nieuwe expositie te zien tot en met 24 juni

MaÍian llagtegaal en lÍien Hertogns
ueffassen in Galefie l0nst 2001
Badhoevedorp. Het was
Pinksterzondag en nog wel een
zonovergoten Pinsterzondag,
toen in Galerie Kunst 2(X)l een
nieuwe expositie werd geopend.
De ondertitel: 'Een verlangen naar
rust, ruamte en recycling' gelclt
het werk van Marian Nagtegaal
en Kien Hertoghs, de twee
nieuwe exposanten. Waar bij
Kien Hertoghs recycling voorop
staat, weet Marjan Nagrtegaal in
olieverf/acryl schilderijen waarop
de mens afwezig lijkt ruarrïte en
rust te creëren. Beide kunstenaars
gaven in de geanimeerde opening
een groot deel van de gebruilte
technieken prijs Op vragen naar
tegenstrijdigheden door voorzitter
Ingrid Henkemans, reageerde
Mariandatde ruimte in de abstracte
landschappen zonder mensen
haar juist weer balans geeft bij het
maken van de abstracte aquarellen
waarop duidelijk de band tussen
mensfiguren zichtbaar is.

Kien vertolkte haar metamorfose van
kastjes uit de kringloopwinkel met
takken uit het bos als gemanipuleerd
toeval. De ziel van een door haar
"gemetaforiseerd" kastje ontstaat
als vanzelf bij het creëren ervan en
is steeds een verrassing. Naast de
kastjes werkt Kien bij voorkeur met

gebruikte gebruiksvoonrerpen die
ze van kunstzinnige slakjes vooziet
met een echt slakkenhuis. Heel
betaalbaar en prikkelend juist door
dat slakje.
Verrassend was. dat een aantal
kunstwerken al vóór de echte opening
verkocht bleken, alsook de opdracht
voor Marjan Nagtegaal dat ze voor het
paleis van een sheik uit 8 abstracte
aquarellen en 2 olieverÍschilderijen
(beslist non ÍiguratieÍ) mag creëren.
Marjan is druk doende ook deze sjeik

te venassen.
De fraaie designkastjes en
gerecyclede gebruiksvoorwerpen
met slakjes van Kien Hertoghs ziin
samen met de Íraaie aquarellen en
acryllolieverfschilderijen van Marjan
Nagtegaal nog tot en met 24 juni 20'Í 8
te bekijken en ook te koop. Locatie:
Galerie Kunst 2001 , in het Dorpshuis
van Badhoevedorp, Snelliuslaan 35.
Open op w, za en zo van 13-17u
oÍ op afspraak tel 020-6596693.
Intemet: www.galeriekunst200l .nl


