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Expositie Landschappen
in Galerie Kunst2001
BADIIOEVEDORP - ln
Galerie Kunst 2001, Snel-
liuslaan 35, wordt van wij-
dag l0 januari tot en met
zondag ló februari het werk
getoond van Toon de Haas
en Leo Gerritsen. Toon de
Haas maalÍ tekeningen,
aquarel.len en schilderijen
van landschappen, portret-
ten en stillevens. Leo Ger-
ritsen maalÍ artistieke vo-
gelhuizen als objecten in
landschap of tuin. De expo-
sitie wordt zondag l2janua-
ri om 16.00 uur geopend.
Tbon de Haas (Texel 1929)
woont en werlÍ in Amster-
dam. Zijn werk werd be-
kroond met een drietal prij-
zen, onder andere de
Thérèse van Duyl-Schwart-
ze Portretprijs. Van het Mi-
nisterie van CRM ontving
hij een Reisbeurs. De Haas
was veertien jaar begeleider
bij de Amsterdamse Vereni-
ging De Zondagsschilders
en van 1989 tot 1997 do-
ceníschilderen aan de Euro-
pàische Akademie fiir Bil-
dende Kunsten in het Duitse
Trier.
Na zijn opleiding architec-
tonische vormgeving aan de
Kunstacademie St. Joost te
Breda, heeft Leo Gerritsen
vele kunstwerken mogen
neerzetten bij scholen en
openbare gebouwen. De
laatstejaren richt hij zich
met zijn cortenstaal objec-
ten meer op eenmalige
kunstmanifestaties, kunst-
routes, buitenexposities en
beeldentuinen. In zijn serie

'Vogelhuizen' is het bouwen
van deze huisjes een uitda-
gende en bezielende arbeid.
Het is architectuur op kleine
schaal, voor in de achter-
tuin, vogelhuisvesting op ni-
veau. Ieder huisje is een
uniek en autonoom kunst-
werk. Toch is het wel of niet
bewoond worden niet Leo's
belangrijkste uitgangspunt.
Het vogelhuisje dient als een
voertuig van zijn geest. Het
heeft voor hem een functie
als drager en aanjager van
het scheppingsproces. En zo
ontstaan de kunstwerken, die
een eigenzinnige mix vor-
men tussen autonome kunst,
mini-architectuur en functio-
neel object.
Galerie Kunst 2001 is tele-
fonisch bereikbaar op num-
mer 020-659ó693, buiten
openingstijden: 020-
6592071. De galerie is ge-
opend op wijdag, zaterdag
en zondag van 13.00-17.00
uuÍ.
www.galeriekunst2OOl.nl


