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'Met een knipoog naar de lock-down'
I zonnrnnrcEs ExPosrrE
I cnle nre KUNsr 2oo1

BADHOEVEDORP - Galerie
Kunst zoor was vanwege de
coronacrisis sinds eind maart
gesloten maar aangezien het
Dorpshuis Badhoevedorp weer
geopend is, kon ereen zomer-
recestentoonstelling worden
ingericht met werk van fohn
Striggel en fudith Cruz. Deze
expositie zal (onder voorbe-
houd) te zienziin tot en met
16 augustus. Daarna hoopt de
Galerie het gewone' expositie
programma weer op te kun-
nen pakken.

De Haarlemmermeerse kun-
stenaar fohn Striegel heeft de
arlistieke installatie'Schilders
in lock-down' ingericht Het is
een kunstinstallatie met een
knipoog naar schilders van
alletijden maar met een seri-
euze ondertoon voor deze co-
ronatijd.
Iedereen is in lock-down maar
is dit wel zo erg voor de kun-
stenaar die gewend is om so-
litair te werkenl Toch wel. Be-
kijk de installatie en u begrijpt
waarom. Of niet.

fudith Cruz was bereid om
op korte termijn schilderijen
en bronzen beelden te leveren
zodat er toch fraai werk in de
vitrines te zien is.
De in april, mei en juni ge-
plande exposities zijn uitge-
steld tot het naiaar. Gelukkig

waren de in maart exposeren-
de kunstenaars Veronica Mo-
lenkamp en Mie Bogaerts be-
reid hun werk te laten staan tot
19 juni zodat de Galerie niet
akelig leeg was.
Het is gebruikelijk dat Gale-
rie Kunst zoor tijdens de zo-
mermaanden reces houdt Dat
wil zeggen dat er in dè galerie-
ruimten gedurende openings-
tijden van het Dorpshuis Bad-

hoevedorp wel kunstwerken
te zien z1in, maar dat er geen
gastheren of -wouwen van de
Galerie aanwezig zijn om be-
zoekers te onwangen.
Het werk van fudith Cruz is
wel te koop, maar dan alleen
via telefoon of e-mail.

Meer informatie over Galerie
Kunst aoor is te vinden op
www.galerielnrnstzoor.nl


