MAARTEN GROOT
Hij vaart op de Eendracht. En wie verre tochten maakt heeft altijd verhalen.
Zoals LA CORUNA. We varen er heen in de TALL SHIPS RACE
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KUNST IN PEN/AQUAREL EN OLIEVERF
Onderwaterwereld in olieverf van Ronny Moortgat
Vuurtorens in pen/aquarel van Maarten Groot

RONNY MOORTGAT presenteert in deze expositie een aantal werken
met een boodschap. Met zijn selectie wil hij een standpunt overbrengen
over een onderwerp dat ons allemaal raakt. Namelijk ‘onze wereld’ die
het wel erg te verduren krijgt. Ik schilderde voorheen altijd wat zich op
het water voortbeweegt. Het waren altijd schepen in hun element. En de
ene keer was het schip in kalm water, de andere keer in een storm. Maar
op een bepaald moment besloot ik om het eens over een andere boeg te
gooien. En ik ging aan de slag met vissen die in hun element zijn. Niet
alleen om er een mooi plaatje van te maken maar ook om er een statement
mee te maken. Zo van: Kijk toch eens mensen dit is allemaal het moois
dat de natuur ons brengt om van de genieten en niet om het kapot te
maken met onze onvermoeibare drang naar overbevissing en industrievervuiling. Hoogste tijd om er serieus iets aan te doen het is 5 over 12.

(2006). We varen La Coruna – Antwerpen. Windkracht 7 en zon,
spectaculair, juiste wind en zon op je kop! De hele vloot schuift onder
zeil langs de “Torre de Hercules “ de oudste vuurtoren van de wereld. Hij
staat er nog kras bij, hij heeft in 20 eeuwen die hij ons voorging niet veel
geleden. Daarop heffen we de bierglazen!
BISHOP ROCK. We passeren hem op weg naar Ierland langs de
“Scilly,s. De vlag van “Lighthouse Board “wappert als een windzak aan
de toren om de helikopter de goede windrichting te laten zien.
CHICKEN ROCK. Een week zeilen op de Ierse Zee, bezoek aan
Liverpool en het Island of Man. Op de weg naar Belfast varen we een
rondje om de vuurtoren. Deze is ook gebouwd door de beroemde
“Stevenson “familie, onverwoestbaar.
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Voorstraat 45, 4486 AJ Colijnsplaat, 0622591452
Openingstijden elke dag van 12.00 – 17.00 uur
gratis entree en parkeren voor de deur
www.gallerymaritime.nl / www.gallerymaritime.com

