
EEN MIJLPAAL WORDT GESLAGEN !!!

Op 20 November 09,in de namiddag hebben twee kunstenaars het
gewaagd,om samen op een schilderij, het thema Vandaag-Morgen ?
te vertolken.

In het kader van een kontactuitwisseling ,tussen Ukraine en Nederland,
vindt er op 26 November 09, om 19.45 uur,een happening plaats,
in het Parktheater te Eindhoven.
Behalve dat er een Balletvoorstelling is door een balletgroep te KIEW,
wordt er ook een expositie geopend van de Ukrainse kunstenaar,
Igor Nesmijanow,en de Eindhovense kunstenaar Jan van Gogh.

Na de eerste kennismaking van beide heren,bleek al snel,dat er een
rode draad was,waarbij de filosofische ideeen van beide kunstenaars parallel liepen..
Wonderlijk,terwijl beide kunstenaars van zover uit elkaar geboren zijn..
Vaak zonder woorden,werden er handelingen verricht,ofdat zij
elkaar reeds jaren kende.

De vaststelling dat de ideeen over ons klimaatverloedering,beide
kunstenaars zo bezig hielden,was voor mij als journaliste de reden,
om de kunstenaars te bewegen een schilderij te maken,met een thema,
wat te maken had met het klimaat.
Het was een moeilijke discussie,om beide kunstenaars zo ver te
krijgen ,een thema te kiezen uit de vele aspecten,die de klimaat-
verloedering in zich draagt

.
Nadat eenieder voor zichzelf,zonder communicatie in het weekeind
wat schetsen had gemaakt,bleek daarna dat de kunstenaars dichter
bij elkaar stonden,dan was verwacht.
Een doek werd gekocht ,120x80 Cm.
Met spanning werd door van Gogh schetsmatig een bossage geschilderd,
waarna Igor abstracte vormen met olieverf in de open ruimte opvulde.
Een groep van dorre takken heben zij met vier handen ,een
plek gegeven op het witte doek.
De emoties tijdens deze werkuitvoering was van een bijzondere aard .
Het gaf kracht en saamhorigheid.
Nadat het schilderij klaar was,werd door elke kunstenaar het werk geparafeerd.
Hierna omhelsde zij elkaar met de woorden Dank U.,
Het glas werd geheven,voor dit behaalde resultaat.

Tevens sluit het aan met het project,Verdraagzaamheid en vrede in
kunst.wat reeds eerder is opgestart.
Het schilderij met het thema "vandaag-morgen ?,,zal gexposeerd worden
in het Stadstheater te Eindhoven tot 19 Dec.09,en daarna in de Ukrainse
Ambassade ,Zeestraat 78 te Den Haag,tot 31 Maart 2010.
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