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Een hoorn bekleed met korstmos van Hans Willemse. te zien in
Galerie Kunst 2001. (Foto: IngerAlbers)
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Ervaar schoonheid van natuur
IxcnnAlrnns

BADHOEVEDORP -
Beeldend kunstenaar
Anette van Wijck heeft
zondag 2 maart onder
grote belangstelling de
nieuwe expositie van schil-
derijen en objecten van
natuurlijke materialen ge-
opend in Galerie Kunst
2001.

René Mol. die een aantal in-
teressante schilderij en expo-
seert, vroeg Van Wijck de
tentoonstelling te openen
want, zo zeihij, 'een beetje
ritueel vind ik wel fijn'. De
schilderijen van Mol zijn
abstract met veel aandacht
voor kleur, texfuur en huid
van de verf, contrast en ge-
laagdheid. Ze passen uitste-
kend bij de objecten van
Hans Willemse, bloemsier-
kunstenaar van beroep.

Geïnspireerd
De twee kunstenaars laten
zich inspireren door de na-
tuur. Mol wordt geïnspireerd
door een wandeling in het
bos ofeen beleving van de
seizoenen en probeert die
indrukken om te zetten in
een schilderij. 'Of hij nu op
een groot ofeen klein doek
werkt, altijd is hij op zoek
naar een vertaling in verf
van een door hem beleefde
sfeer of stemming', aldus

Van Wijck.
Willemse maakt eerst orga-
nisch gevormde objecten
van hooi die hij door een
bijzonder procedé vormvast
maakt. Vervolgens bekleedt
hij die vorm met de zaaddo-
zen van judaspenning, wil-
genkatjes ofde blaadjes van
de plant die ezelsoor wordt
genoemd. Het wonder van
die blaadjes is dat ze net zo
zacht aanvoelen als de verse
blaadjes aan de plant hoewel
ze door Willemse geprepa-
reerd zijn. De kunstenaar
heeft in zijn atelier een gro-
te verzameling takken, za-

den, blaadjes en stronken
waar hij uit kan kiezen.
Van Wijck gaf de bezoekers
het advies terug te komen
en de expositie nog eens ge-
concentreerd te bekijken om
het werk opnieuw te erva-
ren. 'Zowel René als Hans
willen u graag deelgenoot
maken van hun verwonde-
ring over de schoonheid en
vergankelijkhei{ de kracht
en de kwetsbaarheid van de
natuur.'
Tot en met zondag 6 april is
de tentoonstelling te zien op
vrijdag, zaterdag en zondag
van 13.00 tot 17.00 uur.


