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Verkoopexpositie Kunst 200 1
BADIIOEVEDORP - In
Gelerie Kunst 2001 ean de
Snelliuslaen is van vrijdeg
2l novembcr tot en m€t
zondeg 21 deccnber de
j rartij kse tentoenstelling
'Betealbere Kunst' te zien.
Acht kunsteneers latcn
hun werk zien in verschil-
lende disciplines.

De werken zijn zo uitgekozen
en geprijsd dat iedere bezoe-
ker zijn ofhaar hart kan opha-
len om iemand of zichzelf te
onthalen met een geschenk in
allerlei variaties. De aange-
kochte werken kunnen direct
worden meegenomen.
De tentoonstelling wordt ge-
opend op zondag 23 novem-
ber om 16.00 uur.
Janneke Breedijk is zich
gaan verdiepen in het maken
van bijenwas schilderijen. Het
bijzondere aan deze schilde-
rijen is dat elk schilderij uniek
is, er is er niet een hezelfde.
Sommige hebben wel dezelf-
de kleuren, maar de tekening
die ontstaat zal nooit hetzelfde
zijn. Ze worden gemaalÍ van
gekleurde bijenwas blokjes.
De blokjes worden over de
zool van een warÍne strijkbout
gesfreken. Door met deze
warme strijkbout over een vel
bijenwaspapier te gaan blijft
de warme was op het papier
achter, waardoor er een bijen-
was schilderij ontstaat.
Als een veelzijdige autodidact
kan lrma Holt-Bekkers crea-
tiviteit en vakmanschap moei-
teloos combineren. In haar
schilderijen gingzij op zoek
naar een eigen stijl waarin zij
probeert de fantasie van de
toeschouwer te prikkelen door
het toepassen van de kunst
van het weglaten, zoals in
haar schilderij, de Damesbe-
nen. Naast het schilderen is zij
zich ook gaan toeleggen op
het maken van tassen en siera-
den, waarin zij oude fietsban-
den (rubber) en gerecycled
materiaal (veelal leer) ver-
werkÍ.

Het'à-la-prima' schilderen
was niet wat Hilde Streef-
kerk voor ogen stond. 'Ge-

laagd schilderen' met olieverf
en vooral met de technieken
van de I 7de eeuw interesseer-
de haar het meest. Bestude-
ring van literatuur op het ge-
bied van kunst en techniek,
met name het boek'Schilder-
kunst, materiaal en techniek'
van Max Doerner, hebben ge-
resulteerd in het gelaagd blij-
ven schilderen met een heden-
daagse, maar rustige
uitsnaling en oog voor detail.
Hilde Streefkerk is lid van het
'Olieverfcollectief Lijnden'.
Voor Annemarie Sybrandy
is het motto 'Scherven bren-
gen geluk'van toepassing in
haar mozaïekwerk. Dat com-
bineert zij bij elkaar zodat de
kitsch en glimmers zo goed
mogelijk uitkomen. Als een
ekster gaat zij te werk en ver-
zamelt allerlei stukjes servies-
goed, schelpen, kralen en te-
gelstukjes, die met gips en
andere materialen tot een ob-
ject worden afgevoegd in een
specifieke kleur of een combi-
natie van kleuren. Zij maakt
3-dimensionale objecten,
wandobj ecten en gebruiks-
voorwerpen.
Als kind al stak Hiltje Talsma
de klei uit het land van haar

kunst in zijn levensonderhoud
hoeft te voorzien kan hij zijn
beelden bijna tegen kostprijs
aanbieden aan mensen die er
echt blij van worden.
Galerie Kunst 2001, Dorps-
huis Snelliuslaan 35, Badhoe-
vedorp.
Geopend: wijdag, zaterdag
en zondag I 3.00- I 7.00 uur.
Telefoon Galerie: 020-
6596693
www. galeriekunst200l.nl



De kermriekvanTor n:hg
uit Uitioorn is aentrdrkelijk
om te zien door de natuwlijke
voÍmen en lrct klerugcbruik.
Hij gebruikt hierroc materia-
len die in de natuur vooÍto-
men. Het driedimsrsionde
heeft ziin voorkeur rnarr ook
op het platte vlak is zijr frme-
sie goed waar te nern. ïbn
Róling is autodidrt ca nrrh
al vele jarenkennid nb
o.a. vissen in allerlei vdlnrn
en maten. Naast het ma&cn
van keramische objecte4
schildert hij ook o.a. porfiet-
ten naar foto's.
Al vanjongs afaan tekent en
schildert Mika Stem-vrn
Vonderen veel en graag. Op-
groeiend op een boerderij in
het Brabantse landschap,
droomde zij al van een be-
staan als kunstenares. Maar
pas 23 jaar geleden begon
Mika met het schilderen als
autonome kunstuiting. Hear
werken bestaan met noore uit
olieverfschilderije4 marr ook
maakt zij gebruik van acryl
gemengde technieken op &ck
en lino's op papier. In de wr-
ken in deze tentoonstelling,
heeft Mika getracht de kracht
van het dier in materiaal en
kleurgebruik tot zijn recht te
laten komen.

wdr ecnaakte er lnikkers,
asbal*cn ea kommetjes vm.
De veóondenheid met deze
grond heeft geleid tot e€n pas-
sie voor het vorrrgwen in
klci, nu in combinatie met pa-
pier. Dit levert kleine objecten
op in d€ vorm van boelcwer*-
jcr. De omslagen zijn van ke-
ilDick, de krterneir van sier-
of zelfge,maakt papier. Daar-
voor maakt zij gebruik van
plantenvezels, zoals brandne-
tels, vlas of mos. De kerami-
sche omslagen zijn vaak voor-
zien vrn eenvoudige
decoraties al ofniet in reliëf.
De kleiomslagen worden ver-
volgens in de meest geschikte
wen gestookt ecn elektri-
sche-, hout- of zoutoven.
Meestal gebruill zij een enkel
glazuur ofengobe, steeds op
zoek naar een harmonie met
de later in te sluiten katernen.
Met pertament worden de ka-
ternen aan de omslagen ge-
bonden.
De drijfreervan Teun ven
Vcen (l9zl4) is scheppend be-
zigzijn. Zijn beelden van
brons en rvortelhout met brons
vinden al meer dan l5 jaar via
galeries, art fairs en exposities
hun weg naáu kunstliefteb-
bers. Al zijn beelden zijn
uniek. Omdat hij niet met


