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Badhoevedorp.Van vrijdag 20 mei
tot en met zondag 26 juni Z)16
vindt in Galerie Kunst 2001 (voor
het eerst in het nieuwe Dorpshuis)
de tentoonstelling plaats met
fotografievan Hansvan den
Bogaard,glaskunstvan Patula
Berm en objecten en sieraden van
Frida Badoux.OÍficiëleopening:
en brokatenstoffen.De bustierszijn
zondag 22mei 2016om 16.00uur. ook geihspireerdop de natr.ruren ze
gebruikt dit thema om verschillende
Hansvan den Bogaard(1944 is
materialente ondezoeken en te
autodidacten vooral werluaaÍn
combinerenmet glas. Regelmatig
als documentairefotograaÍ.Een
exposeertzij in binnen-en buitenland
project van jaren w.rs een serievan
en haarwerk is opgenomenin
52 Íoto's die een hedendaagsbeeld
publiekeen privé
verschillende
moestengevenvan wat schildersuit
collectiesen is ook te zien in musea.
voorgaandeeeuwenop doek hebben cruiseschepen,restaurants,kantoren
vastgelegd.Die foto's werden naast
en diversehuiskamers.Frida Badoux
die van de schilderijenmaandelijks
kwaÍn in 1968naarAmsterdamen
weeÍgegevenin "Ons Amsterdam",
maaktedaar in de jaren zeventig
waarinde verschillenwerden belicht.
deel uit van de avantgarde die
Als zelHand(; Íotograafwerkte hij
het AmsteÍdamsemodebeeld
regelmatigvoor de Nederlandse
bepaalde.Zij ontwierp kleding
Operaen het AMC. De overgangvan
voor de hippeincrowd.Daama
analogenaardigitalefotografieheeft
werkte enkelejaren in Barcelona
hij bewust meegemaakten al gauw
en maaktedaar een succesformule
zag hij dat de laatstede toekomst
van haarvisie op straafnode door
had. De vraag of fotografiekunst oÍ
verschillende
winkelste openen.
kundeis, is hemvaakgesteld.Voor
Bij terugkeerwerdensieraden
Hansis het eigenlijkgewoon een
haargrote passieen regehftr
vak dat je kunt leren.Een gedeetteis
exposeerdezij hiermeein diverse
galedes.De laatste15 jaar reisdeze
technischekennis,het anderedeel
is creativiteit,zoalsje dat in andere
voor FairTradeOriginalde wereld
beroepenook tegenkornt.
over om samenmet producenten
in de DerdeWereldcollectieste
Voor zijn gevoelis er toch wel een
makendie geschiktwarenvoor de
verschil.het crcatieveidee van de
westersemarkt. Haarwerkenein
vakmanleidt tot een mooie odossing, omvatte modeaccessoiresen
een goede foto is iets waarje naar
interieurproducten.Sinds 2010 werkt
blijft kijken.Voor Hans koÍnt dit vooÍt
ze als onafiiankelijkkunstenaar.
uit de passievoor zijn beroep. Hans
De serie'Objetsïrowés' is
van den Bogaardheeft aan veel
eenverzamelingmelancholieke
tentoonstellingen
deelgenomen,
assemblagessamengestelduit
verschillendeopdrachtengelsegeÍt
tweedehandse,en gevonden
publicatiesop zijn
en verschillende
vooÍweÍpen,het drijftout van de
naamstaan.
massacuituur.Terugkerendthema
hieris dat van de porseleinen
PatulaBerm studeeÍde
poppenhoofdjes.Geplaatstin een
Theatervormgevingaan de
nieuwe,inÍigerendeomgeving
Hogeschoolvoor de Kunsten
vertellenze elk een fascinerend
in tJtrecht Sinds 1*13 heeft ze
verhaal.
zich gefocust op het makenvan
beeldenvan glas,zoalsjurken
Galerie Kunst 2001, OA)659 66
van glas, glazenbustiers,lampen,
93. Adres DorpshuisSnelliuslaan.
spiegels,wandjuwelen,
taÍeljuwelen
Open: vrijdag, zaterdag en zondag
'13-í7uur, daarbuiten
en broches,gebruikmakendvan
alleenop
diverseglastechnieken
zoalsfusing,
aÍspraak.E-mail:
lampworken mixedmedia.Haar
inÍo@galeriekunst2ÍX)1
.n1.
inspiratiebronnen
zijnaltiiddezelÍde:
Internet:
de diepzee,prachtigeschilderijen
www. galeriekunst2(X)l.nl

