Verslag BeeKkafee
woensdag 9 maart 2020
Joke van der Molen heet iedereen welkom.
Helaas zijn we met maar 17 BeeKkleden aanwezig.
Het is ons eerste BeeKkafee in Kunst in de Kelder
en daar zijn we ontzettend blij mee!

Vandaag zal Willy Roggeveen haar presentatie
houden, maar eerst stellen 2 nieuwe BeeKkleden
zich voor:
* Bozenna Bielawska. Zij maakt schilderijen in
acryl en experimenteert met portretten in zwart-wit
en met collages.
* Frederike Doeleman, maakt keramische werk,
grafisch werk en monotypes. Frederike woont en
werkt ook in de Gard, Frankrijk. Momenteel
exposeert zij met nog 2 kunstenaars bij 'Kunst met
'n Koekje' in Maarssen.
Welkom bij BeeKk!

Willy Roggeveen
Als kind tekende ze zeker wel, maar creativiteit
werd op school nauwelijks gestimuleerd.
In 1965 ging ze in Utrecht werken en op kamers
wonen. Tekenen bleek een fijne manier èn behoefte
om eenzame momenten op te vangen.
Een aantal banen later en een beroepskeuzetest (die
maatschappelijk werk, medische richting én
Kunstacademie uitwees) ging Willy Fysiotherapie
studeren en dat beroep heeft ze tot 2001 met veel
plezier uitgeoefend.
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In al die jaren daarnaast cursussen tekenen,
schilderen en boetseren gevolgd.
In 2004 startte ze met de 3-jarige opleiding
“Beeldende Route” bij het UCK.
“Over mijn werk:
Een beeldje in chamotte klei van een Pietà, n.a.v.
een tentoonstelling van Ewald Mataré, die prachtig
donker houtsnijwerk maakt.
Daarvan de twee koppen uitvergroot, zonder
gezichten uit te werken (van Brancusi afgekeken).
Gezocht naar emotie: liefde, droefheid, gelatenheid.
Een schilderij n.a.v. de Pietà van Michelangelo.
Een foto daarvan op de computer “geconverteerd”
leverde een verrassing op, een donker hoofd met
lichtval in de haren!"

"Fotografie:
Ik wilde iets doen met weerspiegelingen, daarvoor
heb ik mijn fotobestand op de computer afgestruind.
Dat bleek een enorme verzameling te zijn, een
fascinatie, net als die voor licht. Ik heb de foto’s
allemaal in klein formaat afgedrukt en in een
drieluik verwerkt.
Twee foto’s heb ik weer geschilderd (een dankbare
bron van inspiratie)."

"Mijn man kreeg tijdens een cursus fotografie bij
het UCK de “ironisch” bedoelde suggestie
om zijn foto’s “op te frommelen”, als hij wat
anders wilde. Dát kwam bij mij “binnen”.
Resultaat was gevouwen foto’s, maar later ook
schilderijen. Een lastige klus, omdat het
schilderkarton soms iets anders doet dan jij wilt.
Maar spannend omdat licht- en schaduwwerking tot
uitdrukking komen."
Het is een techniek waarbij ze op haar fotoafdruk of
schilderij met de achterkant van een houten
botermesje enkele rullen aanzet, a.h.w. frommelt.
Zonder water te gebruiken.
"Met O.I. inkt bewerkt papier in repen gescheurd
geeft prachtige lichte randjes. Dat ligt dan zomaar
op je bureau, móet je een foto van maken. In 50 x
50 cm afgedrukt. Iemand anders vond ze ook mooi
en kocht ze!"
"Werkwijze:
Meestal begin ik met schilderkarton te bewerken
met gesso, dát opgedroogd geeft structuur in mijn
eigen handschrift.
Vaak heb ik geen idee wat ik ga maken, kleur en
lijnen lokken uit wat er moet gebeuren.
Meestal abstract, soms herkenbaar. Licht als
hoofdmotief.
Ik geef geen titels aan mijn werk, de beschouwer
kan dan zijn eigen associatie volgen.”

Het werk hoeft ook niet logisch te zijn!
Een horizontaal mag ook verticaal hangen.
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Willy kan ook in een nachtelijk uurtje 'droodelen'
op een klein bloknootje. Gevolg: een compilatie
van een 10-tal velletjes die tesamen weer tot een
mooi geheel sluiten.
We kregen veel en afwisselend werk te zien met
prachtige verhalen erbij.
Dankjewel Willy!
*

*

*

Na afloop dronken we nog wat met elkaar en
konden we ook nog de expositie bekijken van
beeldend kunstenaar O.C. Hooymeijer :
"De Duitse Reiger en andere niet-bestaande Vogels
van Europa" die bij Kunst in de Kelder nog is te
zien t/m 18 april 2020.

