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Koppenvan Staalen
kunst van fietsbanden

KeesKaldenbach(rechts)opendede expositievan Liavan Vugt en MarcelStaal(links).toto:
Albes
Inger
. Galerie
BADHOEVEDORP
2001
vierde
de opeKunst
ning van de eerste expositie
van 2017met meer dan
vijftig bezoekers.De schllderijen van Marcel Staal en
de objecten van Lia van
Vugt werden enthouslast en
nieuwsgierig bekeken.
KunsthlstorlcusKeesKaldenbachopende de tentoonstelllng met een be.
schouwing over hoe wij
kljken.
KaldenbachnoemdeLia van
Vugt eenzwaargewichtals
kunstenaar.Ze is breedopgeleid in Nederlanden Italië en
heeftzelfs eenjaaraande
universiteitvan ChangChung
gedoceerd.Ze maaktonder
meerbeeldenvan glas.Als
beeldendkunstenaarblijft ddt
materiaalhaar inspireren.
,,Hoe eenontwerp uiteindelijk
uit de oven komt, blijft een
verrassing."Van Vugt.beoefent zowel het modellere'nals
het hakkenen werkÍ ook in
hout, steenen brons.Dat ze in

haarkunst steedsnieuwe
wegenbewandelt,laatze zien
in de galeriemet objecten
gemaalt van oude fietsbanden: eenrolrond varken. een
slankevis. eeninnemend
paardjemet de naam'Moor'
en eenprachtige,slankedanseres.
Van Vugt moet wel heel goede
connectiesmet fi etsenmakers
onderhoudenom zoveel versletenbandente gebruiken.
,,Hetmoeilijkst is het om
gekleurdebandente vinden.
Daarvoorga ik naareen sportzaak", is haarcommentaar.
lntrigerend zijn ook de objecten van voornamelijk gevonden voorwerpen,in elkaar
getimmerden geschroeftltot
eensprekendekop ofeen
olifant. Het laatstebeeldvan
Lia is in augustusonthuld op
het Haarlemmerpleinin Amsterdam.voorstellendeJacob
van Lennep.
Marcel Staalschilderdeals
kind al op school met plakkaatverfen ecoline. ,,Toenheb
ik ontdekt dat ik dit fantas-

tisch vond maarhet echte
werk, schilderenmet olieve{
begonvanafmijn zeventiende." Staalging op zoeknaar
het zelf ambachtelijkprepareren van het rauwelinnenen
ook zelf verf makenuit pigmenten standolie.Zijnportretten in de galerie noemt hij
'Koppenvan Staal',eenverwijzing naarzijn nÍutmen
vanwegede wat hardeindruk
die ze maken.Over zijn Koppen: ,,Doorgaans
weetik
precieswat ik wil en schilder
iets wat ik zo ongeveerin
mijn'hoofdheb maarsoms
blijkt al schilderenddat het
iets heel anderswordt. Ik doe
maarwat! En dat vind ik nu
juist zo prettig,dat ik niet vast
zit aanmijn vooringenomenheid. Ik sta open voor verrassingen."
De expositie loopt tot en met
19februari in Galerie Kunst
2001in het Dorpshuis,Snelliuslaan35. Openvan wijdag
tot en met zondagvan 13.0017.00uw.
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