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Kunst en getoof komen sameíi
Moeder Teresakerk neemt 'Mariahoek' in gebruik
Kunst en geloof komen samen in de nieuwe Ma-
riahoek van de Moeder Teresakerk. Wie even
wil bidden tot de Heilige Maagd, kan dat doen
bii een kunst-/geloofswerk waar klassieke en
moderne kerkkunst samenkomen. Gemaakt
door het Hengelose kunstenaarsechtpaar Arpad
Szombathelyi en Willemien Bakkenes.

zijn', legt Szombathelyi uit. 'Ik
kies bewust voor dit materiaal.'
Het acrylaat is met schroeven be-
vestigd aan een houten achter-
wand, passend bij het houten al-
taar in de kapel. Vier schroeven
waren nodig om de zware plaat
te bevestigen. eigenlijk wilde
Szombathelyi helemaal geen
schroeven zien, maar het kon
niet anders. De kunstenaar wil-
de per se vier gaatjes in de af-

standsbussen waarmee de plaat
is bevestigd. 'Dat staat symbool
voor de vier elementen van het
leven.'
Midden in het grote acrylaatpa-
neel hangt een icoon van Maria.
Een'erfenis'uit de woegere Pius-
kerk. 'De mensen zíjn zo aan dit
voorbeeld gewend. Het is ook
mooi als er iets ouds overeind
blijft', zegt Willemien Bakkenes.
Het kunst-/geloofswerk wordt
aan de achterzijde verlicht met
blauwe neonlampen. Blauw is
de kleur van de hemel en blauw
is sinds de zestiende eeuw ook
de kleur van Maria, legt het kun-
stenaarsduo uit. Ook daar is
lang over nagedacht. 'Ik wilde
het eigenlijk zwevend hebben,
het moet niet pal tegen de wand
staan.' Korf lacht als hij herkent
wat Szombathelyi zegt: 'fe mag

wel het licht zien, maar niet de
lampen...'
De blauwe neonlampen schij-
nen aan de zijkanten. Van de bo-
venzijde wordt de plaat ook'on-
zichtbaar'verlicht. De randen in
de uitsnedes zijn goed zichtbaar.
En de eerste woorden uit het
Wees gegroet zijn afgebeeld. 'Ik
wilde er vrouwelijke letters
voor', lacht Bakkenes.
Blauwe intentiekaarsjes kunnen
op verschillende plateaus wor-
den aangestoken. 'Ook in vrou-
welijke vorm', lacht Bakkenes.
Vanaf het begin is het kerkbe-
stuur nauw betrokken geweest
bij het ontwerp. Talloze bijeen-
komsten zijn er geweest. 'We
hebben op een gegeven moment
zelfs een kartonnen model ge-
maakt zodat we konden zien
hoe het stond', zegt Korf.

HENGELO

f fan Kort zest het zelf. De vi-
fi."-uoorrittlér van het paro-
chiebestuur van de Moeder Tere-
sakerk denkt ook dat de nieuwe
Mariahoek van de kerk aan de
Meijersweg een van de modern-
ste van Nederland is. Het
kunst-/geloofswerk staat sinds
begin dit jaar in de Mariakapel
van de kerk. Zaterdag wordt het
officieel in gebruik genomen tij-
dens een viering.
'Omdat deze parochie eigenlijk
is ontstaan uit drie andere paro-
chies hebben we ernaÉlt-€e=-
streefd kunst uit die kerken een
plek te geven in deze kerk', zegt
I(orf. 'En het kunstwerl< staat er
inmiddels een paar maanden,
maar we hebben geen commen-
taar gehad.'
Drie jaar geleden had de Henge-
lose kunstenaar Arpad Szomba-
thelyi al een doopvont gemaakt
voor de kapel. Een door hem ge-
maakt kruis prijkt op het altaar
van de kerk. Twee schilderijen
aan de wand van de Mariakapel
zijn van de hand van Arpads
vrouw, kunstenaar Willemien
Bakkenes. Dus toen de Maria-
hoek vormgegeven moest wor-
den, was het eigenlijk niet meer
dan logisch dat het Hengelose
kunstenaarsechtpaar opnieuw
gevraagd zou worden.
De Mariahoek zit vol symboliek.
Vooral wie wat langer de tijd
neemt om te kijken, ontdekt er
van alles in. Als de kunstenaars
uitleg geven, wordt nog meer dui-
delijk. Wat meteen opvalt is de
materiaalkeuze: acrylaat, in de
volksmond beter bekend als
plexiglas. 'Het moest helder


