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Eerbetoon gerooide bomen
i í . rHOf vti lOnp In Galerie Kunst
2001 is een verrassend eerbetoon te
zien aan de gerooide bomen van
Badhoevedorp.

SCHOI(I(EÍID Er wordt door het dorp
een prijs betaald voor de zo lang ge-
koesterde wens van omlegging van
de 49. Niet alleen asfalt en geluids-
schermen verdwijnen uit het dorp,
maar ookveel bomen. Het eerbetoon
is een creatievan Camile Smeets. die
tot en met 8 oktober samen met haar
vader Jos Smeets exposeert in de
Galerie in het Dorpshuis. Tijdens de
opening, afgelopen zondag, vertelde
Camille wat haar heeft bewogen om
met een forse aquarel aandacht te
vragen voor deze 'schokkende in-
greep in de natuur'.

KlEl Smeets maakt beelden van
klei, figuren van mensen en dieren.
Ze brengt daarmee een ode aan de
verbinding van de mens met de na-
tuur. In haar eigen verbinding met
de natuur had ze niet lang geleden
een schokkende ervaring. Ze kwam
in Lijnden wonen en werd vrijwel
direct benaderd door een buurman
die graag bomenwilde kappen maar
daarvoor haar goedkeuring nodig
had. Zíj en haar partner stemden
in, maar toen de bomen weg wa-
ren, kregen ze spijt van deze for-
se aantasting van de natuur. Daar
bleef het niet bij: ze zag dat er in
Badhoevedorp voor de aanleg van
een nieuwe wijk een ingrijpende
kaalslag plaatsvond en wilde daar-
mee iets doen. Dat werd het zeer
indringende schilderij 'Lord of the
Trees', als eerbetoon. Op de web-
site wwwcamilesmeets.nl is in een

timelaps Youtube filmpje te zien hoe
dit opmerkelijke schilderij tot stand
kwam.

FAtl|,tE Galerie Kunst 2001 heeft
met de tentoonstelling 'Two of a
kind' een bijzondere expositie in
huis van een vader en zijn dochter.
Voorzitter Ingrid Henkemans vroeg
de kunstenaars hoe het zo gekomen

is, of het niet juist zo is dat de kin-
deren zich tegen hun ouders afzet-
ten en iets heel anders willen gaan
doen. Camilevertelde dat ze altijd al
naar de Kunstacademie wilde. hoe-
wel vader Jos juist dacht dat ze het
eerst niet zagzítten. De Gerrit Riet-
veld Academie Amsterdam werd
voor haar 'een lange en pijnlijke
weg', zoals ze zelf. zei, Toch vond ze

daar uiteindelijk de expressie die ze
zocht. Vader Jos maakt sculpturen,
installaties, keramische beelden en
toegepaste kunstvoorwerpen. Een
collectie uit zijn oeuvre is te zien in
het Dorpshuis.
De tentoonstelling 'Two of a kind' is
nog te zien tot en met 8 oktober als
het Dorpshuis geopend is.
www.3rlcrbkunrt2OOl.nl

I Een verrassend eerbetoon aan de getooide bomen van Badhoevedorp.


