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Nieuwe expositie gemeentehuis

Burgemeesters bijzonder op de foto
Meer dan vijftig burgemeesters zijn op 'n bijzondere manier vereeuwigd door
fotograaf Henk van Kooten. Een selectie van de foto’s hangt tot 15 april in de hal van
het gemeentehuis. Daarnaast zijn er sieraden en objecten van Anne-Katrien Ausems
te bezichtigen.
Foto’s Henk van Kooten
De foto's zijn op een eigenzinnige manier gemaakt. Eigenzinnig omdat de burgemeesters ieder op
een unieke manier zijn afgebeeld én eigenzinnig omdat Henk van Kooten eigenzinnig ís! Het
resultaat is vijftig kunstzinnige weergaven van de persoonlijkheden van de verschillende
burgemeesters. “In tegenstelling tot het vastleggen van een plaatje van de buitenkant, probeer ik
steeds een weerspiegeling van de persoonlijkheid weer te geven”, aldus Henk. “Door te kijken naar
de lichaamstaal zoek ik de reden voor de foto. Ook (of juist) bij de burgemeesters heb ik niet de
gewenste uitstraling gefotografeerd, maar gezocht naar een vertaling van emoties en interesses”.
De foto’s zijn bijeengebracht in een uniek boek getiteld ‘De menselijke keten’. Op de website
www.henkvankooten.com is een indruk te krijgen van het werk van fotograaf Henk van Kooten.
Sieraden en objecten Anne-Katrien Ausems
De fotoexpositie is in combinatie met werk van Anne-Katrien Ausems van LoliesART. Zij
exposeeert sieraden en objecten. In het kader van ‘de menselijke keten’ heeft Anne-Katrien een
‘ambtsketen’ van gerecycled materiaal voor Oegstgeest ontworpen. Deze is in de hal van het
gemeentehuis te bezichtigen.
Anne-Katrien exposeert sieraden en objecten. In haar werk maakt ze veel gebruik van gerecyclede
materialen. Daarmee geeft ze een signaal naar de buitenwereld af om anders naar ‘afvalmaterialen’
te kijken. Ze gebruikt onder andere videobanden en speakersringen, maar ook oude plastic tassen.
“De nu nog volop verkrijgbare plastic tas zal in de toekomst verdwijnen. Ik wil de plastic tas
vereeuwigen door het verwerken in een mooi sieraad”, aldus Anne-Katrien.
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Dit maakt de sieraden van LoliesART origineel en zeer zeker uniek.
Naast de sieraden exposeert Anne-Katrien enkele andere stukken uit haar werk zoals papieren
objecten en een bewerkte collage.
Nieuwsgierig?
Bent u benieuwd naar de expositie, breng dan een bezoekje aan het gemeentehuis van Oegstgeest,
Rhijngeesterstraatweg 13, geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur en
woensdag tot 20.00 uur. Voor meer informatie over de expositie kunt u contact opnemen met Els
Anholts, tel. 071-5191841 of e-mail naar communicatie@oegstgeest.nl.

Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Els Anholts, afdeling WSO gemeente
Oegstgeest, telefoon: 071-51 91 841 of e-mail naar communicatie@oegstgeest.nl.
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