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Kunstenares Mika bij haar schilderijen

Mannr,rntlr Lonrwr.rxs
BADHOEVEDORP - Geiten, vogels,paarden, koeien en
andere dieren vormen het thema in de nieuwe expositie
in Galerie Kunst 20ll.Afgelopen zondagmiddagwerd de
tentoonstelling van Mika en Georg geopend door Eric
Braal.
ln de tentoonstellingztjn
schilderijen van Mika StamvanVonderenen objectenin
gemengdetechniekvan Georg
Wittwer te bewonderen.Door
de stromenderegenkwamen
er zondagrond de dertig bezoekersnaarde galerie.

Snuitenserie

3

(Foto's: Madeleine Lodewij ks)

Vogelsen geiten
De objectenin de vorm van
vogelsen geitenzijn van de
handvan de Duitser Georg
Wittwer.Voor dezeexpositie
maaktehij vogelsvan oudeen
tweedehands
materialenzoals
handtassenen legeolietanks
en -flessenmet metalenpoten
en kleine hakkenpumps.'Ik gebruik dingendie mensenweggooien,maarnog wel bruikbaar zljn. Zoals deze
schoennesaande potenvan de
vogel kocht ik voor I eurobij
eentweedehands
winkeltje',.zegtWittwer over
zijn collagevan materialendie
'nieuwen oud'tezamenbrengt.

woont in de Eifel. Htj zal na
de openingweer terugkeren
naar zijn atelier in Duitsland
en pas rond halfnovember
weer in Nederlandkomen
voor de aÍbouw van de expositie.Als menseniets willen
kopen, dan wil htj het persoonlijk thuis komen brengen. 'Ik wil graag zienwaar
mijn objectenkomen te
staan',zegt hij.
De liefde voor dierenhebben
Mika en Georg gemeenschappelijk,maarverderis
er geenlink tussende twee.
Dat de kunstenaarssamen
exposerenis door de galerie
bedacht.Georg ontmoette
Mika op de dag van de opening voor het eerst.

De'Snuitenserie'.die de in
Hoofddorp woonachtigeMika
in dezetentoonstellinglaat
z\en,zljn in olieverf op doek
lnformatie
opgezetmet paletmesen verDe expositieis nog te zien tot
der uitgewerkt met kwast en
en met 17 novemberin Galepenseel.Mika woondeals
rie Kunst2001in het dorpsklein meisjebij haarouders
huis aande Snelliuslaan35.
op de boerderijen daarhaalt
Openingstijden: vnj dag,zazehaarinspiratieuit voor
terdagen zondagvan 13 tot
dezeserie.Zezetde verschilThuisafleveren
l7 uur.
lende structurenen huiduitwww.galeriekunst20Ol.nl
drukkingen op een fotorealis- De beeldendkunstenaar
tischemanierop het doek
neer.Ze heeftalle werkenuit
dezeserievoorzienvan een
donkereachtergrond,waardoor het onderwerpnog sterker naar voren komt en niets
het oog afleidt van de snuit.
Het is geinspireerdop de
'claire-obscurestijl' van Rembrandt.'Ogenvan het dier
trekkenvaakde aandacht,
maar snuitenzeggenook veel
over het karakÍer van het
dier', verklaart Mika haar
keuzevoor de kauwendegeitenbekkenen fluwelenpaarKunstenaar Georg bij een van zijn vogelobjecten
denneuzen.
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