Margo van Berkum

Dol op detail
Tekenen, schilderen en fotograferen. Voor beeldend kunstenaar
Margo van Berkum (64) is alles even belangrijk. In haar kleine
potloodtekeningen, amper een ansichtkaart groot, is ze op haar
best. ‘Door op klein formaat te werken, krijg ik concentratie. Ik kan
erin verdwijnen. Groot werk vouwt zich om je heen. Dat geeft een
andere concentratie en energie.’
Door Heidi Vandamme Fotografie portret Margo Dick van Berkum
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een bepaalde tijd, waarin van alles gaande

Ineens ging ze alles relativeren. Kanker

medium zeven tekeningen. Samen met

is. Daar kun je niet omheen, daar moet je

verandert je heel erg; er is een leven ervoor
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