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Vanavond zijn er ondanks de
warme zomeravond bijna 20
kunstkringleden die de moeite
hebben genomen om naar de Orion
Ateliers te komen op de Prof.
Asserweg!

Willemien Bellaart
Willemien is zeer veelzijdig in haar
kunstuitingen. Ze begon met een
studie textiele vormgeving. Al snel
maakte ze daarnaast sieraden,
waarbij ze stukjes metaal soldeerde
en hele aparte broches maakte. Ze
huivert er nl. niet voor om flink
gereedschap te gebruiken! Ook laat
ze ons een houten toren zien, ze
geniet om er naar te kijken en er zo
af en toe ‘n torentje of raam aan toe
te voegen. Daarnaast heeft ze
sieraden gemaakt van fineer; een
broche is dat behalve op te spelden
tegelijkertijd op hout bewaard kan
worden. Niet zo gek lang geleden
maakte ze een driehoekig paneel
van hout met daarop allerlei
afbeeldingen - uit hout - die
president Trump voorstellen.
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Ze vertelt ons een bijzonder verhaal
dat hoort bij 36 kleine abstracte
afbeeldingen; aan elk paneel heeft
zij 36 minuten gewerkt. Soms maakt
ze abstract werk gemaakt die deels
een relatie hebben met de natuur;
dit toont ons een schilderij met de
kleuren zwart wit, zandkleur en
grijs.
Het gaat Willemien niet om het
werk zélf maar om ‘het verhaal
achter het werk’, dus…hoe komt iets
tot stand, wat zijn de achterliggende
gedachten voor en tijdens het denkén maakproces.
Op de foto hieronder een schilderij,
een tweeluik welke een combinatie
is van een modelschilderij met deels
landschap en deels met o.a. stukjes
papier, stof of karton. Er is veel in te
ontdekken.

Dankjewel Willemien

Kees van Gogh
Op deze avond toont Kees van Gogh
ons een van zijn laatste werken.
Het is een bewerkte foto; dit noemt
hij art-fotografie.
De foto heeft een oranje basiskleur
met daarin witte en zwarte vlakken
en lijnen, ook is de maan te zien en
water dat rimpelt. Hij heeft de foto
bij een bedrijf laten printen en
inlijsten. Een bijzondere creatie van
Kees!

Dankjewel Kees
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