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Galerie Kunst 200í aan de
Snelliuslaan worden van vrij-
dag 29 augustus tot en met
zondag 5 oktober Peruaanse
sc{tllderlngen van tada del
Carmen Aguilar FarÍan en
glass fusing objecten van Sa-
blne Sloots tentoongesteld.

De tentoonstelling wordt ge-
opend op zaterdag 30 augustus
om 16.00 uur door de Peruaan-
sê Consul te Amsterdam. Alber-
to Campana Boluarte (onder
voorbehoud).
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Beide kunstenaars gebruiken
intense, heldere en vrolijke
kleuren.
Maria del Carmen Aguilar Far-
fan (54), afl<omstig uit Huaral-
Lima, Peru, is in 1990 naar Ne-
derland gekomen. Aanvankelijk
woonde ze in Hoofddorp maar
verhuisde in 2OO7 in Alkmaar.
Zr1 volgde lessen bij verschillen-
de ateliers en studeerde aan de
Kunstacademie in Haarlem. ln
haar schilderijen verwerkt ze
acryl, sfr.rctuurverÍ, bladgoud,
veren en stofien uit Peru. De in-
tense, heldere en vrolijke kleu-
ren venaden haar afl<omst, zo-
als de kleuren van de

klederdracht uit Peru, die nog
feller moeten worden om in de
ziel door te dringen en daardoor
een explosie van emoties naar
de toeschouwer zullen veroor-
zaken.
Sabine Sloots, woonachtig en
werkzaam in Badhoevedoro. is
ongeveer 16 jaar bezig met
glass fusing objec{en, het ver-
smelten van glas in een glas-
oven. Na diverse cursussen en
workshops gevolgd te hebben
om kennis te vergaren van de
versctrillende technieken en
mogefijkheden hierin, is ÀjÀch-
zelÍ gaan ontwikkelen in deze
materie. Glas spreekt haar zeer

aan, vooral door de vaak mooie
lichtval en zonneschijnefiecten.
Gebruikmakend van verschil-
lende soorten glas, diverse
poeders, veryen, koperdraad
en mallen komt zij tot het ge-
wenste resultaat. Haar werk be-
staat onder andere uit schalen.
raamhangers, sieraden en ob-
jec{en.

Galerie Kunst 2001, Dorpshuis
Snelliuslaan 35, Badhoevedorp,
telefoon 020€596693. Ope-
ningstijden: vrijdag, zaterdag
en zondag 13.0G17.00 uur
www.galeriekuns@O0í .nl
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