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Nieuwe
eruositie
staft
op
uÍiidag
7
april
"lmpressionisme
Oalerie
Kunst200'1
nodigtuit voor
en de geheimen
vanhout"
Badhoevedorp,'lmpressionisme
en de geheimenvan hout', het
lijken uitersten,maar zoals
het spreekwoord wil: uatersten
kunnen elkaar prima ontmoeten,
Dat gebeurt dan ook heel
succesvol tijdens de nieuwe
tentoonstellingin GalerieKunst
2001,die te bewonderen is in het
Dorpshuis. Start vrijdag 7 april,
laatstedag: zondag 14 mei. De
expositie toont impressionistische
schilderijenvan José van Gool en
houten sculpturen vol geheimen
van Vladimir Bakun. De ofíiciële
opening staat gepland voor
zondag9 april om 16.(X)uur.
Conny Braam, schrijÍster en
echtgenotevan VladimirBakun,
houdt dan een inleiding,

van inmengingvan buitenaÍin de
compositie;integendeel,ze houden
zich op in op zichzelfstaande
werelden.Ook de omgevingspeeft
daarbij een belangrijkerol.
VanaÍ1991 heeft José van
Goolaan vele solo- en
groepstentoonstellingen
in binnenen buitenlanddeelgenomen.
Twintig jaar geledenexposeerde
ze ook met veel succes in Galerie
Kunst2001.

VladimirBakun(1965)werd
geborenin Zuid-Siberië.Zijn eerste
beeldenwerdenbepaalddoor de
uitgestrekteSiberischewouden vol
dennen,ceders,lariksenen berken.
ln houthakkerskampen
speeldehij
tussende hoge stapelsgekapte
bomenen bloeidezijn liefde
José van Gool (BaarleHenog,
voor hout op. In de werkplaats
België,1945)schilderthet leven.
van zijn vader - hij stamde uit
De menselijkenatuur heeft haar
een oud meubelmakergeslacht
altijd al geïntrigeerden met
maakte hij kennis met de techniek
hartstochtvervuld:de manier
van het verÍijnde Russische
waarop mensenbewegen,hoe
houtsnijwerk.Vervolgstudies
ze op elkaar reagerenen hoe ze
leiddentot het starten van
passenbinnenhun eigenomgeving een interieurbouwbedrijÍ
in de
oÍ in de openbareruimte.Zo
Siberischestad Myski.In 1993
werdenmensenvoor haarde
vertrokVladimirnaarlJmuiden.
belangrijksteinspiratiebron.
Met
Ook daar bleef hij op zoek naar
het kleurgebruikin haarschilderijen hout. Hij verzamelderestantenvan
planken,wrakhouten stronken
maakt zij bezoekersvan een
expositiedeelgenootmaakÍvan de afgebrokenboomtakkenwaarin hij
emotiesvan haar personages.Met
de innerlijkeschoonheidtrachtte
krachtigestreken geeft zij weer hoe te ontdekken.Hij ontwikkelde
de figurenzich voelenen wie ze
een specialeen unieketechniek,
zijn. Daarbijlaat ze voor de kijker
waarmeehij de verborgenkem
genoegruimteover voor een eigen van het hout, vol neÍven,kwasten,
interpretatie.Er is weinig te merken vezels en groeilagenweet bloot

te leggen.Hij toont daarmeehet
hart van het hout.VladimirBakuns
houtobjectenzijn het resultaat
van een lange zoektocht naar de
diepliggendegeheimenvan hout.
Het zoekenbegonin Siberië,in
lJmuidenheefthij ze gevonden.
GalerieKunst2001is gevestigdin
het Dorpshuisaan de Snelliuslaan
en geopend op vrijdag, zaterdagen
zondagvan 13.00uur tot 17.00uur.
De galerieis op beide paasdagen,
16 en 17 aprilgeopend.
Meer inÍormatie over de
tentoonstelling en Galerie Kunst
2001 is te vinden op de website:
www.galeriekunst2ÍX)í.nlen op
Facebook.

