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Betaalbare kunst bti Kunst 2001
BADHOEVEDORP-De
jaarlijkse tentoonstelling
'Betaalbare Kunst' is van
vrijdag 22 november tot en
met zondag 22 december te
zien bij Galerie Kunst
2fi)l aan de Snelliuslaan
35. Acht kunstenaers leten
hun werk zien in verschil-
lende disciplines. De ten-
toonstelling wordt geopend
op zondag 24 november
om ló.(X) uur.

De werken zijn zo uitgekozen
en geprijsd dat iedere bezoe-
ker zijn of haar hart kan opha-
len om iemand of zichzelf te
onthalen met e€n geschenk.
De aankopen kunnen direct
worden meegenomen.
Fmns Beebn (1946) maalct
opvallende, speelse, kleunijke
sieraden. Zljtoont op deze ex-
positie haar ringen en bro-
ches. Zij combineert textiel
met allerlei vindmateriaal zo-
als kraleq veren, mineralen
en schelpen.
Mark Croes (1943) is binnen-
huisarchitect en staat bekend
als ontwerper van lampen,
klokken en sieraden. De lam-
pen die hij exposeert zijn door
een verrassende combinatie
van kleur en materiaal, unieke
vonnen die behalve als kunst-
werk ook een functionele
functie ineen ruimte hebben.
Het maken van tassen is voor
Tbos van Dishoeck een uit de
hand gelopen hobby. Zij
maakt exclusiwe tassen van
duurzarne materialen zoals
vijverfolie, afdekfolie of
brandslang altijd in combina-

tie met echt leer. Alle tassen
zijn uniek maar door haar er-
gen bijzondere stijl heel her-
kenbaar.
Goud- en zilversmid Anneke
de Rond ontwerpt al vele jaren
sieraden en objecten, vaak in
zilver en brons. Zij gebruilÍ
echter ook graag onconventio-
nele materialen. Organische
vorrnen spreken haar ieer aart
en vaak ontstaan deze vormen
dan ook terwijl zij eraan
werkt.
H e rm an Sc h o uw e n burg (kot-
terdam) schildert met inlÍ,
acrylverf en houtskool op
houten plankjes van 15 bij 20
cm. Daarbij laat hij zich inspi-
reren door de beelden die on-
gernaagd op hem afkomen,
zoals uit folders, kranten en
tijdschriften, of via televisie
en internet.
De drijfueer van Tëun van
Yeen (1944), eigenlijk leraar
Engelse taal en Letterkunde,
is scheppend bezig zijn. Dat
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komt tot uiting in zijn bronzen
beelden, die op de tentoon-
stelling te zien zljn.
Juliette van de Walle (Sas van
Gent l97l) is docent beelden-
de kunst en geeft ook work-
shops. Tijdens de tentoonstel-
ling laat zij beelden en 3D
schilderi.yen zien. Haar materi-
aal-inspiratie haalt zij uit
speelgoed. Het werk is grap-
pig, luchtig, wolijk en speels.
lVi I Ze e man - C rool, ( Amster-
dam 1946) is najarenlang ge-
werkt te hebben in de dames-
modebranche schilderlessen
gaan volgen. De vooral realis-
tische schilderijen, die zij op
de tentoonstelling laat zier;
zijn geschilderd met olieverf
op doek met thema's als na-
tuur. mensen en stillevens.
Galerie Kunst 2fi)1, Snellius-
laan 35, 020-6596693, buiten
openingstijden : O20 -659207 l,
open van wijdag tot en met
zondag I 3.00- I 7.00 uur.
www.galeriekunst2lXll.nl


