
Schilderijen en glas met Peruaans tintje te zien tot 5 oktober

Kleurriike expo bU Kunst 20Ol
RrnÉn Hnr.ruans

BN)HOEVEDORP -
Voorzdtter Ingrtd Henke
mlns vrn Gdcric Kunst
2lXl1 opende rfgelopcn zr
terdry de gecombinccrde
erpositie ven kburiJlc
schilderiien rnn de Peru-
eense Merie del Cermen
Aguiler Ferfu en de glr-
zen obtecten ven Sebine
Sloots. De ernwcdgen kon-
dcn ondcr het genotrnn
Feruernse emprnrdu cn
een gleesie Pisco Sours de
felgekleurde en mooi uitge-
lichte schilderiien en het
gleswerk in ogenschouw
nemen
Beide kunstenaressen zijn te-
vr€den over de combinatie
van hun c/€rk. 51006: De
kleuren in het werk van ons
allebei passen goed btj elkaar.'
Del Carmen: T,n we brengen
ook allebei verschillende ma-
teriale,n bij elkaar.' Henke-
mans lsgds in haar openings-
speech uit waarin juist n deze
combinatie de parallellen te
vinden zijn. 'De kleurrijkheid
van beide urerken, het gebruik
van de verschillende materia-
len in hun werk sÍl het feit dat
beide dames al jong met kunst
bezig waren versterkt deze ex-
positie.'

Yan links naar rcchts Ingrid Henkaruns, Maria del Carmen
Águilar Farfan en kbine Sloots in wolijke sfercn. (Foto: Renée
Heijnans)

De heldere en vmlijke Hcuren
in dc schilderijen van Del
Carmen verradeir. haaÍ af-
komst. Er zit weinig groen in.
'Groe,n geeft eeir wat koelere
sfeer c,n ik hou juist van de
warme kleuren. Alle kleuren
zijn werigens meirgkleuren.'
Maar ook het gebruik van
bladgoud en stoffen uit de Pe-
ruaanse klederdracht gwen
extra kleur en dynamiek aan
haar c/€rk. 'Ik hou enian om
meerdere maÍ€rialen bij elkaar
te brenge,n.' Het Amsterdamse
grachtentafereel van haar
hand lrijgt door de intense
kleuren een Peruaans€ sfeer.
De'glass fusing' objecten van

Sloots zijnveelal creaties van
glas ma daarin versmolten
verve,n elr poeders voor de
kleur en Ízer- en metaaldraa4
hetgeeir resulteert in verras-
sende patroneir. 'Ik vind juist
hct sameirgaan van het glas
met andere materialen hele
bijzondere effecten oplwe-
reir.' Niet alle€,n kunstobjec-
ten, maar ook schalen, raaur-
hangem en sieraden van haar
hand zijn tc berrlond€ren.

Tot en met zondag 5 oktober
is de expositie te zie,n van wij-
dag tot en met zondag van
13.00-17.00 uur in Galerie
Kunst 2001.
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