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Eerbetoongerooidebomen
ií. rHOfvtilOnp In Galerie Kunst
2001is een verrassendeerbetoonte
zien aan de gerooide bomen van
Badhoevedorp.
SCHOI(I(EÍID
Er wordt door het dorp
eenprijs betaaldvoor de zo lang gekoesterdewens van omleggingvan
de 49. Niet alleen asfalt en geluidsschermen verdwijnen uit het dorp,
maarookveelbomen.Het eerbetoon
is eencreatievanCamileSmeets.die
tot en met 8 oktobersamenmet haar
vader Jos Smeetsexposeertin de
Galeriein het Dorpshuis.Tijdensde
opening,afgelopenzondag,vertelde
Camillewat haar heeftbewogenom
met een forse aquarel aandacht te
'schokkendeinvragen voor deze
greep in de natuur'.
KlEl Smeets maakt beelden van
klei, figuren van mensen en dieren.
Ze brengt daarmeeeen ode aan de
verbinding van de mens met de natuur. In haar eigen verbinding met
de natuur had ze niet lang geleden
een schokkendeervaring. Ze kwam
in Lijnden wonen en werd vrijwel
direct benaderd door een buurman
die graagbomenwilde kappen maar
daarvoor haar goedkeuring nodig
had. Zíj en haar partner stemden
in, maar toen de bomen weg waren, kregen ze spijt van deze forse aantasting van de natuur. Daar
bleef het niet bij: ze zag dat er in
Badhoevedorpvoor de aanleg van
een nieuwe wijk een ingrijpende
kaalslag plaatsvond en wilde daarmee iets doen. Dat werd het zeer
'Lord
indringende schilderij
of the
Trees', als eerbetoon. Op de website wwwcamilesmeets.nlis in een

I Eenverrassend
eerbetoon
aandegetooidebomenvan Badhoevedorp.

is, of het niet juist zo is dat de kinderen zich tegen hun ouders afzetten en iets heel anders willen gaan
doen. Camileverteldedat ze altijd al
FAtl|,tE Galerie Kunst 2001 heeft naar de Kunstacademie
wilde. hoe'Two
met de tentoonstelling
of a wel vader Jos juist dacht dat ze het
kind' een bijzondere expositie in eerstniet zagzítten. De Gerrit Riethuis van een vader en zijn dochter. veld Academie Amsterdam werd
'een
Voorzitter Ingrid Henkemansvroeg voor haar
lange en pijnlijke
de kunstenaarshoe het zo gekomen weg', zoals ze zelf.zei, Toch vond ze
timelapsYoutubefilmpje te zien hoe
dit opmerkelijke schilderij tot stand
kwam.

daar uiteindelijk de expressiedie ze
zocht. Vader Jos maakt sculpturen,
installaties,keramischebeeldenen
toegepaste kunstvoorwerpen. Een
collectie uit zijn oeuvre is te zien in
het Dorpshuis.
'Two
De tentoonstelling
of a kind' is
nog te zien tot en met 8 oktoberals
het Dorpshuis geopendis.
www.3rlcrbkunrt2OOl.nl

