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'Watikdroomkanikgebruiken'
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Linla staat Annelies van Gils, rechts Gon Bello. (Foto: Inger Albers)
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BADHOEVEDORP- De eerstetentoonstellingin 2015
van Kunst 2001is onmiddellijk eenvoltreffer.De stenen
beeldenvan Gon Bello en de schilderijenvanAnnelies
van Gils blijken wonderwelbij elkaar te passen.
Ingrid Henkemans,nog niet
zo lang voorzitter van de Galerie na het vertrek van Ton
van Ierschot,opendeenthousiastde tentoonstellingmet
de naam'Illusions'. Ze
woeg de beide kunstenaars
of illusies ook betrekking
hebbenop hun werk. Gon
Bello beantwoorddedie
waag bevestigend.'Ik heb
vaak eenbeeld in mijn hoofd
dat ik wil maken.Het is dan
de kunst er eenpassende
steenbij te zoeken.Soms
lukt dat maar in de praktijk
blijkt de steeniets anderste
willen. En dat geeft spanning
tussenkunst en steen.Het
enige wat ik dan kan doen, is
mijn idee loslaten.'
OokAnnelies van Gils is het

eensmet de titel van de expositie. 'De betekenisvan
'illusies' is ondermeer 'hersenspinsels'.Wat ik droom,
kan ik in mijn schilderijen
gebruiken.Ook wat ik als
kind deed,is eenvoedingsbodemvoor mijn schilderijen. Ik speeldewoeger veel in
eenpark waar veel bomen
stonden.In mijn werk komen
ze terug, als mensenof met
gezichten.'
Henkemanslegdede nadruk
op de bijzonderetechniek
van Van Gils. 'Het lijkt of ze
schildertmet olieverf maar
ze gebruikt acryl met een
grote gelaagdheid.Die ontstaatdoor poetsen,vegenen
opnieuw schilderen.'Henkemanszei nog hoe bijzonder

dat het is dat het tentoongesteldewerk elkaarzo aanvult
terwijl de beide kunstenaars
elkaarniet kennen.Bij Van
Gils vindende ideeënvoor
haarwerk vaak hun oorsprongin de eigenomgeving
of ontstaannaar aanleiding
van eengebeurtenis.Mensen
en de natuur vorÍneneen grote inspiratiebron.
Bello volgdebehalveschildercursussen
ook lessenin
werkenmet steen.Bij voorkeur gebruikt ze de zachtere
steensoorten,
zoals albast,
speksteenen serpentijn.Omdat ze uitgaat van de vorm
die de steendicteertzijn al
haar beeldenuniek.
De tentoonstellingloopt tot
en met zondag 15 februari.
Galerie Kunst 2001 is gevestigd in het Dorpshuis,Snelliuslaan35 en is geopendop
wijdag, zaterdagen zondag
van 13.00tot 17.00uur. telefoonnummerO20-6596693.

