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Harry Emans en Rien Arnouts
exposeren in Kunst 2001
BADHOEVEDORP-In
Galerie Kunst 2001 aan de
Snelliuslaan is van vrijdag
20 februari tot en met zon-
dag29 maart een tentoon-
stelling te zien met schilde-
rijen van Harry Emans en
beelden in brons en kera-
miek van Rien Arnouts. De
tentoonstelling wordt ge-
opend op zondagZ2ïe-
bruari 2015 om 1ó.00 uur.
Beide kunstenaars werken fi-
guratief met de mens als uit-
gangspunt.
Harry Emans ( 1955) is auto-
didact, maar heeft altijd goed
kunnen tekenen. Pas na zijn
30ste is hrj gaan schilderen.
Tot 2004 maakte hij grote
schrldcriien waarin de 'condi-

tion humaine' een centraal
thema was. Daarna begon hij
als portretschilder op kleiner
tbrmaat portretten in opdracht
te schilderen. De laatste tien
.iaar heeft hij niet geëxpo-
seerd. Dc tentoonstell ing in
Galerie Kunst 2001 valt in
twee delen uiteen. werken van
r oór 2004. die hij nog in zijn
bezit heeft. en kleiner werk
van daarna. Emans exooseer-

Werk van Harry Emans.

de onder meer in Amsterdam,
Heemstede en Haarlem.
Rien Arnouts. wonend en wer-
kend in Oosterhout, was in
zifn studietijd albezig met on--
derzoek naar de bolvorm en
de betekenis voor zijn werk.
Steeds meer wordt dit  een uit-
gangspunt voor zijn werk als
symbool voor geboorte, aarde
en kosmos. Al spoedig gaat
hij over naar een figuratieve
vormgeving die vanuit de bol-
vorm ontstaat. Zijn werken
kunnen als symbolisch geduid
worden. De vormgeving werkt
suggestief, waarbij handen,
gezichten, maar vooral de

vrouwelijke torso belangrijke
elementen zijn. De glazuren
die als een huid zijn werk om-
geven, hebben warme aard-
kleuren en geven het werk een
uniek karakter. Behalve een
atelier en toonkamer heeft Ar-
nouls ook een beeldentuin in
0osterhout.
Galerie Kunst 2001 is geves-
tigd in Dorpshuis Badhoeve-
dorp aan de Snell iuslaan 35,
telefoon Galerie: 020-
6596693.

Open op vrijdag, zaterdag en
zondag van 13.00-17.00 uur.
www.galeriekunst200l.nl
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