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Kunst tussen hemel en aarde

tríet de speech van Elise van Melis wordt de expositie geopend.

M,lor,r,nrNE Lonnwr"rxs

BADHOEVEDORP - In Galerie Kunst 2001 werd afge-
lopen weekend de tentoonstelling tvan de kunstenaarsor-
ganisatie llaarlemmermeer, kort gezegd KOH geopend.
Achttien kunstenaars van de KOH hebben een kunst-
werk geëxposeerd binnen het thema 'Er is meer tussen
hemel en aarde'.

(Fo to : M ade I eine Lo d ewij lcs )
Historisch Museum Haarlem-
menneer, Elise van Melis. Zij
waagt zich regelmatig af of er
meer is tussen hemel en aarde.
Het heeft veel te maken met het
welzijn van de mens en de ge-
luksindex, aldus van Melis. 'We

moeten vooral kijken wat er
tussen hemel en aarde is en
welke rol kunst daarin kan spe-
len,' stelt Van Melis. Zij is tot
de conclusie gekomen dat
kunst vooral kracht. troost en
hoop kan geven. Na deze esote-
rische woorden werd de ope-
ningsceremonie muzikaal afge-
sloten met een recital door een
pianist en een soprÍum.
De kunstwerken zijn nog tot 6
oktober te bewonderen tijdens
de openingstijden van Galerie
Kunst 2001 op wijdag, zater-
dag en zondag van 13.00-17.00
uur. KOH organiseert boven-
dien op 14 en 15 september een
kunstroute langs diverse gale-
ries en atelien in Haarlemmer-
meeÍ.

Een van de organisatoren is
kunstenares Francisca Janssen
uit Hoofddorp. Ze maakt onder
andere mixed media kunst. 'We

zijn een regionale organisatie
en dit is een introductie naar de
Haarlemmermeer om er meer
vaste voet te lcijgen. We be-
staan inmiddels twintig jaar en
vanwege dit jubileum organise-
ren we deze expositie. De oor-
spronkelijke idee is'langs's he-
ren wegen', lege plekken die
opgevuld moeten worden en
nieuwe waarden en symbolen
ontdekken,' verduidelijkt Jans-
sen het gekozen thema.
De werken in de galerie zijn zo

divers als de kunstenaars dre ze
hebben gemaakt. Er hangen
grote doeken die zijn beplakt
met fl uorescerende papieren
bloemen naast foto's, sculptu-
ren en objecten van glas, kera-
miek of metaal. Kuierend door
de expositie moetje als bezoe-
ker uitwijken voor een installa-
tie op de grond van Jacqueline
van Rosmalen. De installatie is
gemaakt van een plastic gras-
mat die is verweven met twin-
kelende sterrenlampjes en lan-
ge bruine haren. 'Schatten en
Sterrenstof heet het kunstwerk.
De openingsspeech kwam zon-
dag van de directeur van het
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