
Kunstenares Mika bij haar schilderijen
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BADHOEVEDORP - Geiten, vogels, paarden, koeien en
andere dieren vormen het thema in de nieuwe expositie
in Galerie Kunst 20ll.Afgelopen zondagmiddag werd de
tentoonstelling van Mika en Georg geopend door Eric
Braal.

ln de tentoonstelling ztjn
schilderijen van Mika Stam-
van Vonderen en objecten in
gemengde techniek van Georg
Wittwer te bewonderen. Door
de stromende regen kwamen
er zondag rond de dertig be-
zoekers naar de galerie.

Snuitenserie
De'Snuitenserie'. die de in
Hoofddorp woonachtige Mika
in deze tentoonstelling laat
z\en,zljn in olieverf op doek
opgezet met paletmes en ver-
der uitgewerkt met kwast en
penseel. Mika woonde als
klein meisje bij haar ouders
op de boerderij en daarhaalt
zehaar inspiratie uit voor
deze serie. Zezetde verschil-
lende structuren en huiduit-
drukkingen op een fotorealis-
tische manier op het doek
neer. Ze heeft alle werken uit
deze serie voorzien van een
donkere achtergrond, waar-
door het onderwerp nog ster-
ker naar voren komt en niets
het oog afleidt van de snuit.
Het is geinspireerd op de
'claire-obscure stijl' van Rem-
brandt. 'Ogen van het dier
trekken vaak de aandacht,
maar snuiten zeggen ook veel
over het karakÍer van het
dier', verklaart Mika haar
keuze voor de kauwende gei-
tenbekken en fluwelen paar-
denneuzen.
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(Foto's : Madeleine Lodewij ks)
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Vogels en geiten

De objecten in de vorm van
vogels en geiten zijn van de
hand van de Duitser Georg
Wittwer. Voor deze expositie
maakte hij vogels van oude en
tweedehands materialen zoals
handtassen en lege olietanks
en -flessen met metalen poten
en kleine hakkenpumps. 'Ik ge-
bruik dingen die mensen weg-
gooien, maar nog wel bruik-
baar zljn. Zoals deze
schoennes aan de poten van de
vogel kocht ik voor I euro bij
een tweedehands
winkeltj e',.zegt Wittwer over
zijn collage van materialen die
'nieuw en oud'tezamen brengt.

Thuis afleveren
De beeldend kunstenaar

woont in de Eifel. Htj zal na
de opening weer terugkeren
naar zijn atelier in Duitsland
en pas rond halfnovember
weer in Nederland komen
voor de aÍbouw van de expo-
sitie. Als mensen iets willen
kopen, dan wil htj het per-
soonlijk thuis komen bren-
gen. 'Ik wil graag zienwaar
mijn objecten komen te
staan', zegt hij.
De liefde voor dieren hebben
Mika en Georg gemeen-
schappelijk, maar verder is
er geen link tussen de twee.
Dat de kunstenaars samen
exposeren is door de galerie
bedacht. Georg ontmoette
Mika op de dag van de ope-
ning voor het eerst.

lnformatie
De expositie is nog te zien tot
en met 17 november in Gale-
rie Kunst 2001 in het dorps-
huis aan de Snelliuslaan 35.
Openingstij den : vnj dag, za-
terdag en zondag van 13 tot
l7 uur.
www.galeriekunst20Ol.nl

Kunstenaar Georg bij een van zijn vogelobjecten


