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Betaalbarekunstbti Kunst2001
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 verschillende disciplines. De tentoonstelling wordt geopend
op zondag 24 november
om ló.(X) uur.
De werken zijn zo uitgekozen
en geprijsd dat iederebezoeker zijn of haarhart kan ophalen om iemandof zichzelfte
onthalenmet e€ngeschenk.
De aankopenkunnendirect
wordenmeegenomen.
Fmns Beebn (1946)maalct
opvallende,speelse,kleunijke
sieraden.Zljtoont op dezeexpositiehaarringenen brotextiel
ches.Zij combineert
met allerlei vindmateriaalzoalskraleq veren,mineralen
en schelpen.
Mark Croes(1943)is binnenhuisarchitecten staatbekend
als ontwerpervan lampen,
klokken en sieraden.De lampen die hij exposeertzijn door
combinatie
eenverrassende
van kleur en materiaal,unieke
vonnen die behalveals kunstwerk ook eenfunctionele
functie ineen ruimte hebben.
Het makenvan tassenis voor
Tbosvan Dishoeck eenuit de
hand gelopenhobby.Zij
maakt exclusiwe tassenvan
duurzarnematerialenzoals
vijverfolie, afdekfolieof
brandslangaltijd in combina-

tie met echtleer.Alle tassen
zijn uniekmaardoor haarergenbijzonderestijl heelherkenbaar.
Goud- en zilversmid Anneke
de Rond ontwerptal velejaren
en objecten,vaakin
sieraden
zilver en brons. Zij gebruilÍ
echterook graagonconventionele materialen.Organische
vorrnensprekenhaar ieer aart
en vaak ontstaandezevormen
dan ook terwijl zij eraan
werkt.
H erman Schouwenburg (kotterdam)schildertmet inlÍ,
acrylverf en houtskool op
houtenplankjesvan 15 bij 20
cm. Daarbijlaat hij zich inspireren door de beeldendie ongernaagdop hem afkomen,
zoalsuit folders, krantenen
tijdschriften,of via televisie
en internet.
De drijfueer van Tëunvan
Yeen(1944), eigenlijk leraar
Engelsetaal en Letterkunde,
is scheppend
bezigzijn. Dat

komt tot uiting in zijn bronzen
beelden,die op de tentoonstelling te zien zljn.
Juliette van de Walle(Sasvan
Gent l97l) is docentbeeldende kunst en geeft ook workshops.Tijdensde tentoonstelling laatzij beeldenen 3D
zien. Haarmaterischilderi.yen
aal-inspiratiehaaltzij uit
speelgoed.
Het werk is grappig, luchtig,wolijk en speels.
lViI Zeeman- Crool, (Amsterdam 1946)is najarenlanggewerkt te hebbenin de damesmodebranche
schilderlessen
gaanvolgen.De vooralrealistischeschilderijen,die zij op
de tentoonstellinglaat zier;
zijn geschilderdmet olieverf
op doekmet thema'sals natuur.mensenen stillevens.
GalerieKunst2fi)1, Snelliusbuiten
laan35, 020-6596693,
: O20-659207l,
openingstijden
open van wijdag tot en met
zondagI 3.00-I 7.00uur.
www.galeriekunst2lXll.nl

