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Opening expositie 7 Rooms of Escapism
Jaarlijks vraagt de Stichting Vrienden van Beeldend Gesproken een Vriend om
gastcurator van een expositie te zijn. Dit jaar waren dat Michaja Langelaan en
haar partner en beeldend kunstenaar Maarten van der Heijden. Zondag 4
augustus vond de opening plaats. De titel die zij deze expositie meegaven was
goed uitgezocht: de expositie bestond uit zeven ‘kamers’ met elk weer een
eigen thema.
In haar openingswoord vertelde Michaja dat ze erg hadden genoten van de
wijze waarop ze hun eigen selectie mochten maken. De keuze was niet altijd
makkelijk geweest, niet altijd waren ze het met elkaar eens, maar uiteindelijk
bleken ze elkaar steeds te kunnen overtuigen. Voorafgaand aan de opening
vond onder het genot van thee met taart een kennismakingsgesprek met de
kunstenaars plaats. Het gaf de gastcuratoren inzicht in de wijze waarop de
kunstenaars zich met Beeldend Gesproken verbonden voelen en hoe vereerd
ze zijn met het feit dat de keuze op hun werk gevallen was. De expositie is nog
tot 4 september te bewonderen.

Afscheid van Monique Cornelissen

Vrijdag 29 juni vierde Beeldend Gesproken haar 25-jarig jubileum en namen we
afscheid van Monique Cornelissen. Monique was 13 jaar directeur van
Beeldend Gesproken en begint binnenkort nu ze met pensioen is aan haar reis
door Japan.
Op deze warme junidag kwamen zo'n 100 mensen naar onze galerie en
kunstuitleen. Het was een feestelijke bijeenkomst met een gemêleerd
gezelschap: kunstenaars, medewerkers, (ex)vrijwilligers, mensen van
organisaties waar we mee samenwerken en familie en vrienden van Monique.
Onder het genot van een hapje en een drankje luisterden we naar enkele
speeches en werden we getrakteerd op een eigen compositie van het
Intercontinental Ensemble. In de speeches werd Monique geprezen om haar
geweldige inzet voor Beeldend Gesproken. Tijdens de bijeenkomst werd ook
aandacht gevraagd voor het Kunstenaarsfonds van de Stichting Vrienden van
Beeldend Gesproken. In een filmpje vertellen een aantal kunstenaars hoe ze
door dit fonds zijn gesteund.
Ter gelegenheid van haar afscheid heeft Monique samen met Esther Vossen,
lid van de Raad van Toezicht van Beeldend Gesproken, de expositie THE
WOMAN IN ME samengesteld. De expositie toonde werken van kunstenaars
van Beeldend Gesproken uit zowel de collectie van de galerie als uit de privécollectie van Monique.

Spinnen voor het Kunstenaarsfonds
Op 23 juni heeft sociale onderneming en brouwerij De Prael spin-lessen
gegeven voor een goed doel. De opbrengst hiervan ging dit keer naar het
Kunstenaarsfonds van de Vrienden van Beeldend Gesproken. Een geweldig
gebaar! Ook Monique Cornelissen en haar dochter Patricia deden fanatiek
mee. Deze actie heeft € 380 opgeleverd en werd door Fer Kok, directeur van
de Prael, op het afscheid van Monique bekend gemaakt.

Kunstenaar En Eg bedankt het Kunstenaarsfonds:
"Terug van mijn verblijf in een yurt in de omgeving van Den Bosch lees ik met
grote blijdschap jullie bericht over de toekenning van de subsidie uit het
Kunstenaarsfonds. Jullie steun, zowel financieel maar ook daarmee het
vertrouwen in mijn werk dat ik een aantal jaren geleden ben opgestart, doet mij
goed".

Sidyon Cucaro heeft nieuw werk gemaakt:

Van Beeldend gesproken is mij een werkbudget toegekend om een nieuwe
serie schilderijen te maken over het Amsterdamse straatleven. Van het bedrag
heb ik kwaliteit verf, een rol linnen en bindmiddelen gekocht. Het werkbudget

gaf mij de motivatie om weer te gaan schilderen.
Uiteindelijk heb ik zes schilderijen gemaakt. Ik ben begonnen te schilderen met
acrylverf. Hierdoor kon ik snel een opzet maken en in lagen over elkaar
werken. Na mijn tweede doek heb ik besloten om over de acrylverf,
gedeeltes met olieverf te bewerken.
Het resulteerde in een serie doorwerkte schilderijen waar ik erg tevreden over
ben. Als afsluiting heb ik een solo tentoonstelling gehouden bij Beeldend
Gesproken, getiteld: Het Amsterdamse leven, voor een week tijdens de
gemeenteraad verkiezingen. Veel mensen hebben aldus kennis kunnen maken
met mijn werk.
Het is belangrijk voor mij dat ik werk kan blijven maken en tonen. Daarom ben
ik dankbaar voor de steun van Beeldend Gesproken.
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