
 

 

Een oase van verbinding, creativiteit en toch rust 

Impressie van de POP-UPEXPOSITIE  van het Kunstcollectief Gelderse Poort (KGP) 11 en 12 juni 2022 

Zelf nog niet lang lid, maar al tijdens het staartje van vorige seizoen een paar inspirerende 

kunstcafe’s meegemaakt. Leuk om kunstenaars te ontmoeten en hun proces te blijven volgen en of 

een kunstgerelateerde activiteit mee te ondernemen.  

We zagen het in de socials al veel voorbijkomen, het nieuwe seizoen van KGP-juni 2022 ging van start 

met een gezamenlijke expo van meer dan 40 kunstenaars op een prachtige locatie: MIET AIR in 

Beers. MIET Air is onder architectuur ontworpen en nieuw gebouwd. Het lijkt op een ‘opgetilde 

tuinbouwkas’! Een bijzondere ervaring je werk daar te plaatsen. Gebruik te kunnen maken van het 

natuurlijke licht, dat verandert door bewegende wolken, dan weer een stralende hemel in het 

weekend zelf en het moment van de dag.  De schilderijen en kunstobjecten altijd optimaal belicht, in 

verbinding met de lucht en wind, voelbaar door de grote opengeschoven wanden.   

Een leuk initiatief van de organisatoren Rita, Corry en Marjolijn. 

Het begon al de woensdag ervoor dat iedereen haar en of zijn werk kon brengen en ophangen en of 

neerzetten. Op een organische wijze kwam de expo tot stand, als vanzelf bewogen de kunstenaars 

naar de plaatsen waar het werk tot zijn recht kwam. Geholpen door de organisatoren, vrijwilligers 

 (dank Marion!) en de deelnemers onderling.  Bijzonder hoe een gezamenlijke expo de individuele 

werken ook weer iets extra’s kunnen geven.  

Fijne gesprekken gevoerd met collega exposanten, over beweegredenen, uitvoering en proces.  

Genoeg belangstelling, leuke optredens en mooie gedichten, het ontstaan van een bronzen beeld  en 

vooral hierbij weer het persoonlijke verhaal van de kunstenaar zelf te horen.  

De oase van het weidse terrein, bloeiende planten, een grote vijver, de werkplaats van kunstenaar en 

beheerder Loek Hambeukers is al een inspiratiebron op zich.   

De opzet van de Pop-Up Galerie: “het wordt een weekend van verbinding, uitwisseling en 

communicatie” is voor mij en ik denk voor alle deelnemers en belangstellenden helemaal bereikt! 

Dank organisatoren, vrijwilligers, beheer MIET AIR, deelnemers en bezoekers. 

Tot een volgende keer, 

Nicoline Hendriks  

 


