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Kunst2001
Verkoopexpositie
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 verschillende disciplines.
De werken zijn zo uitgekozen
en geprijsd dat iederebezoeker zijn ofhaar hart kan ophalen om iemandof zichzelfte
onthalenmet eengeschenkin
allerlei variaties.De aangekochte werken kunnendirect
wordenmeegenomen.
De tentoonstellingwordt geopendop zondag23 november om 16.00uur.
JannekeBreedijk is zich
gaanverdiepenin het maken
van bijenwasschilderijen.Het
bijzondereaandezeschilderijen is dat elk schilderijuniek
is, er is er niet eenhezelfde.
Sommigehebbenwel dezelfde kleuren,maarde tekening
die ontstaatzal nooit hetzelfde
zijn. Ze wordengemaalÍ van
gekleurdebijenwasblokjes.
De blokjeswordenoverde
zool van een warÍne strijkbout
gesfreken.Door met deze
warme strijkbout over eenvel
te gaanblijft
bijenwaspapier
de warmewasop het papier
achter,waardoorer eenbijenwas schilderijontstaat.
Als eenveelzijdigeautodidact
kan lrma Holt-Bekkers creamoeitiviteiten vakmanschap
telooscombineren.In haar
schilderijengingzij op zoek
naareeneigenstijl waarinzij
probeertde fantasievan de
toeschouwerte prikkelendoor
van de kunst
het toepassen
van het weglaten,zoalsin
haarschilderij,de Damesbenen.Naasthet schilderenis zij
zich ook gaantoeleggenop
het makenvantassenen sieraden,waarin zij oude fietsbanden(rubber)en gerecycled
materiaal(veelalleer)verwerkÍ.

Het'à-la-prima'schilderen
was niet wat Hilde Streefkerk voor ogenstond.'Gelaagdschilderen'met olieverf
en vooral met de technieken
van de I 7de eeuw interesseerde haarhet meest.Bestudering van literatuur op het gebied van kunst en techniek,
met namehet boek'Schilderkunst, materiaalen techniek'
van Max Doerner,hebbengeresulteerdin het gelaagdblijven schilderenmet eenhedendaagse,maar rustige
uitsnalingen oog voor detail.
Hilde Streefkerkis lid van het
'OlieverfcollectiefLijnden'.
Voor Annemarie Sybrandy
is het motto 'Schervenbrengengeluk'vantoepassing
in
haarmozaïekwerk.Dat combineertzij bij elkaarzodatde
kitsch en glimmerszo goed
mogelijkuitkomen.Als een
ekstergaatzij te werk en verzameltallerlei stukjesserviesgoed,schelpen,kralenen tegelstukjes,die met gips en
anderematerialentot eenobject wordenafgevoegdin een
specifiekekleur of eencombinatie van kleuren. Zij maakt
3-dimensionale
objecten,
wandobjectenen gebruiksvoorwerpen.
Als kind al stakHiltje Talsma
de klei uit het land van haar

kunst in zijn levensonderhoud
hoeftte voorzienkan hij zijn
beeldenbijna tegenkostprijs
aanbiedenaanmensendie er
echt blij van worden.
GalerieKunst 2001,Dorpshuis Snelliuslaan35, Badhoevedorp.
Geopend:wijdag, zaterdag
en zondagI 3.00-I 7.00uur.
TelefoonGalerie:0206596693
www.galeriekunst200l.nl

De kermriekvanTor n:hg
uit Uitioorn is aentrdrkelijk
om te zien door de natuwlijke
voÍmen en lrct klerugcbruik.
Hij gebruikt hierroc materialen die in de natuur vooÍtomen. Het driedimsrsionde
heeft ziin voorkeur rnarr ook
op het platte vlak is zijr frmesie goedwaar te nern. ïbn
Róling is autodidrt ca nrrh
al velejarenkennid nb
o.a. vissenin allerlei vdlnrn
en maten.Naasthet ma&cn
van keramischeobjecte4
schildert hij ook o.a. porfietten naar foto's.
Al vanjongsafaan tekenten
schildert Mika Stem-vrn
Vonderen veel en graag.Opgroeiendop eenboerderij in
het Brabantselandschap,
droomde zij al van eenbestaanals kunstenares.Maar
pas23 jaar geledenbegon
Mika met het schilderenals
autonomekunstuiting. Hear
werkenbestaanmet nooreuit
olieverfschilderije4 marr ook
maakt zij gebruik van acryl
gemengdetechniekenop &ck
en lino's op papier.In de wrken in dezetentoonstelling,
heeft Mika getrachtde kracht
van het dier in materiaalen
kleurgebruiktot zijn rechtte
latenkomen.

wdr ecnaakte er lnikkers,
asbal*cn ea kommetjesvm.
De veóondenheid met deze
grond heeft geleid tot e€npassie voor het vorrrgwen in
klci, nu in combinatiemet papier. Dit levert kleine objecten
op in d€ vorm van boelcwer*jcr. De omslagenzijn van keilDick, de krterneir van sierof zelfge,maaktpapier.Daarvoor maakt zij gebruik van
plantenvezels,zoals brandnetels,vlas of mos.De keramischeomslagenzijn vaak voorzien vrn eenvoudige
decoratiesal ofniet in reliëf.
De kleiomslagenworden vervolgensin de meestgeschikte
wen gestookt ecn elektrische-,hout- of zoutoven.
Meestalgebruill zij eenenkel
glazuurofengobe,steedsop
zoek naareenharmoniemet
de later in te sluiten katernen.
Met pertament worden de katernenaan de omslagengebonden.
De drijfreervan Teun ven
Vcen (l9zl4) is scheppendbezigzijn. Zijn beeldenvan
brons en rvortelhoutmet brons
vinden al meer dan l5 jaar via
galeries,art fairs en exposities
hun weg naáukunstlieftebbers.Al zijn beeldenzijn
uniek. Omdat hij niet met

