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Galer ie Kunsl 2001
Dorpshurs Snel l iuslaan 35
1 171 CZ Badh@edorp

Galefie Kunst 2001 presenteert nieuwe tentoonstelling
Jos en Camile Smeets in Two of a Kind
Badhoevedoro. In Galerie
Kunst 2001 wordt van vrijdag 1
september tot en met zondag I
oktober de tentoonstel l ing 'Two

of a Kind' gehouden met werken
van vader en dochter: Jos en
Camile Smeets. De werken
van Jos Smeets bestaan uit
wandsculpturen met gemengde
technieken en uiteenlopende
materialen. Camile Smeets
exooseert een serie kleine

Van vriidag 1 september
tot en met
zondag 8 oktober 20,|7.

De tentoonstelling woÍdt
geopend op zondag
3 seotember om 16.00 uur.

JOS SMEETS
WAND

SCULPTUREN

CAMILE SMEEÏS
BEELDEN

VAN KERAMIEK

openrn95l lden:
vr i jdag. zaterdag en zondag 13- 17 uuÍ
daarbuiten allÉn op àf5píaak

beelden van keramiek met de
ti tel 'Droomti ld' .  De Galerie is
gevestigd in het Dorpshuis van
Badhoevedoro aan de Snell iuslaan
35. De tentoonstel l ing wordt
geopend op zondag 3 september
om 16.00  uur .

Jos Smeets maakt sculpturen,
installaties, aardewerken beelden
en toegepaste kunstvoorwerpen.
Afhankeliik van het idee werkt hij

met uiteenlopende materialen,
zoals staal, hout, foto's en klei,
maar verwerkt in zijn beelden ook
bestaande objecten als Ílessen
en autovelgen. Zijn meest recente
werk, dat in Galerie Kunst 2001
wordt geëxposeerd, omvatt uit
staal gesneden wandsculpturen.
Ziin beelden ontstaan vaak
onbewust en associat ieÍ.  Hi j  wi l
van te voren niet weten wat hij gaat
maken.
Er zit  wel een idee achter zi jn
werk, maar hi j  wi l  dat de ki jker
niet opleggen. De vele door hem
gebruikte ronde vormen roepen
bil  hem associat ies op van
oneindigheid, explosie en groei,
het zi jn termen die eigenl i jk te
eenduidig zi jn, omdat het de lading
niet dekt. Hij vindt dat de kijker de
ruimte moet kri jgen voor een eigen
interoretatie.

Het werk van Camile Smeets
brengt een ode aan de verbinding
van de mens met de natuur. Het
zi jn beelden van klei,  met mens-
en dierfiguren. Haar werk bestaat
uit voornamelijk narratieve en
figuratieve sculpturen die een
zoektocht verbeelden naar een
oorspronkel i jke oer-beeldtaal,
met archetypische verhalen en
vertel l ingen, die in de vergetelheid
zijn geraakt. Camile neemt deze
mee naar het heden en geeft ze
vorm zodat ze blilven bestaan.
'Droomti jd'  is de t i tel  van een
doorgaande serie kleine beelden,
dromen in klei.  Deze beelden zi jn
figuratief maar onwerkelijk, het
zi jn vaak mens- en dierÍ iguren
met een vervreemdend karakter.
Met haar serie kleine sculpturen
vertelt zil haar eigen sprookje,
soms grappig oÍ bizar, maar ook
wreed, vervreemdend, onschuldig
of liefelijk.

Meer inÍormatie over de
tentoonstelling en openingstijden
van Galerie Kunst 2001 is te
vinden op de website:
www.galeriekunst200l.nl en op
Facebook.
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te leíooni 020-659 66 93
info@9aler iekunst200l.nl
wwg. galêriek{ntt2OOt. nl


