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Expositie Galerie Kunst 2001
van fotowerk en sculpturen

WerkvanAdriaan Bmnd. (Foto: pr)

BADHOEVEDORP-In Galerie Kunst 2fi)l in het
Dorpshuis aan de Snelliuslean 35, worden van vriidag 3
rpril tot en net zondeg 10 mei fotowerken venAdrieen
Brand en sculpturen van Jan Jacobs Mulder tentoonge.
steld. De tentoonstelling wordt geopend op zaterdag 4
april om 16.00 uur.

In het werk van beide kunste-
naars is het experiment een
belangrijk gegeven, bij Adri-
aan Brand in de bewerking
van zijn foto's, bij Jan Jacobs
Mulder in het maken van
sculpturen voor projecten in
de openbare ruimte.
Met zijn fotowerken buigt
Adriaan Brand zich over de
bewerking van zijn foto's;
zijn specialisatie. Uitgangs-
punt daarbij is de wereld zo-
als die zich aan hem voor-
doet. Door het uitlichten van
bepaalde elementen en het
samenvoegen met andere ont-
staat een wereld die herken-
baar oogt, maar bij nadere
beschouwing wagen oproept.
Na de wereld jarenlang te

hebben gefotografeerd zoals
die is, ontdelte hij mogelijk-
heden om de werkelijkheid in
het verworven beeldmateriaal
om te buigen. Die manipula-
tie brengt niet zozeer iets
nieuws. maar voert naar de
kern, zijn eerste indruk: door
van de realiteit af te wijken,
is hij daar dan weer naar op
zoek - ingekleurd door eigen
ervaringen, maar niet uitslui-
tend. Zijn werk heeft vaak
een licht surreële- maar aard-
se ondertoon.
De'wije' sculpturen die Jan
Jacobs Mulder maakt be-
schouwt hij als experimenten
voor projecten in de openbare
ruimte. Vervaardigd van
duurzaam materiaal- hanteer-

baar en werzichtelijk van
maat, kunnen zij evenwel
worden tentoongesteld op bij-
na iedere locatie. Het is nooit
de bedoeling de objecten te
vergroten tot een monumen-
tale maat. Inhoudelijk zijn
het zoekÍochten in de kroch-
ten van zijn onderbewustzijn.
Wat hij daarin tegenkomt en
bewust kan maken, geeft hij
vorm in onbuigzaam materi-
aal als brons en roestvast
staal. In deze werken drulÍ
hij zijn angsten en extases
uit. De emotie bepaalt de in-
houd, de energie, het drama
en het verstand probeert daar-
Ílan vonn te geven.
Openingstij den vijdag, za-
terdag en zondag van 13.00-
17.00 uur, ook tweede paas-
dag 6 april. Daarbuiten
alleen op afspraak.
Galerie Kunst 2001, telefoon-
nummer 020-6596693.
hf,o@galeriekunst200 I .nl
www.galeriekunst20O l.nl


