2019 november, Marijke Obbink en Annelies Bruning: Paintings and Poems
In het prachtig gelegen Douanehuisje wordt in de maand november de expositie Paintings and
Poems georganiseerd.
Marijke Obbink toont haar schilderijen met bijbehorende gedichten van Annelies Bruning.
Het is de eerste keer dat Marijke zich door de gedichten van Annelies laat inspireren en
andersom. Deze samenwerking is spontaan geboren en bleek tot hun beider verrassing
bijzonder stimulerend en inspirerend te zijn.
Marijke is werkzaam als schoolmaatschappelijke leerkracht in het voortgezet onderwijs. In
haar vrije tijd is ze zich jaren geleden gaan toeleggen op schilderen. Zij heeft vele
schildercursussen gedaan, een opleiding op De Kleine Tiki gevolgd (school voor
kunstzinnigdynamisch coachen) en heeft zich verdiept in Vedic Art. Ze maakt vooral grote
abstracte werken. Daarbij werkt ze met acryl en medium, bouwt haar werk op in lagen en
reageert steeds met de volgende laag op de vorige. Omdat het Douanehuisje klein is heeft zij
voor deze expositie ook kleiner werk gemaakt.
Annelies dicht al vele jaren, maar heeft, tot aan deze expositie, nooit eerder de publiciteit
gezocht.
Terugkerende thema's in haar gedichten zijn verbondenheid met elkaar en de omgeving en
harmonie en natuur. Vaak met een wens voor de lezer. Ze dicht in het Nederlands en in het
Engels, waarbij Engels haar voorkeur heeft. De gedichten voor deze expositie zijn alle in het
Engels geschreven.
In de expositie kunt u zien waartoe de samenwerking heeft geleid. U bent van harte welkom
om het bijzondere resultaat te komen bekijken.
Ook kunt u zelf ervaren wat het doet om u te laten inspireren door een gedicht terwijl u
schildert of door een schilderij als u een gedicht maakt.
Neem dan uw lievelingsgedicht mee of een foto van uw favoriete schilderij en verwonder u
wat dit met uw creativiteit doet.
Voor verf en kleine doekjes wordt gezorgd, waarvoor een vrijwillige onkostenvergoeding
wordt gevraagd.
De expositie is gratis te bezoeken in de weekenden van november. Iedere zaterdag en zondag
is het Douanehuisje dan open van 14.00 tot 17.00 uur.
Zie ook de website van Marijke www.rijkpaintings.nl

