
Nieuwe expositie opent 17 mei
BADHOEVEDORP - In

Galerie Kunst 2001 is van
vrijdag í5 mei tot en met
zondag 21 juni de tentoon-
stell ing'Muren en Sokkels'
te zien met schilderijen en
tekeningen van Niek Bruyn-
zeel en stenen beelden van
Yvonne Leeman.

Beide kunstenaars werken as-
sociatief . intuitief of soelender-
wijs, waardoor hun werken zo-
wel abstract als figuratief
geduid kunnen worden. De
tentoonstelling wordt ofiicieel
geopend op zondag 17 mei
om 16.00 uur met muziek van
het duo LinMr acoustic mu-
sic. Zij zingen en spelen vanaf
15.30 uur.
Het landschap en 'het ge-
droomde' in de ruimste zin, dat
zijn de ondenverpen in de
schilderijen en tekeningen van
Niek Bruynzeel (Amsterdam
1952). Hij werkt met dunne la-
gen olieveí die over elkaar
aangebracht, voor een diepere
ondergloed zorgen. In zijn 'los-

sere'werk voegt hij vaak zand
toe aan de olieverf om meer
structuur te krijgen. Niets staat
van tevoren vast. Er is tijdens
het werken altijd ruimte om het
spoor waarop het materiaal
hem brengt, te volgen. Zijn te-
keningen komen uit de serie

Werk van Niek Bruynzeel. (Foto: pr)

'Dwaalgasten'. Een dwaalgast gen, boren, vijlen en polijsten
is een dier of in zijn geval een
wezen dat in een bepaald ge-
bied zelden wordt gesigna-
leerd. Bij Niek ontstaan die as-
sociatief of spelendenvijs, zij
zijn vreemd en horen er eigen-
lijk niet te zijn maar manifeste-
ren zich wel.
Yvonne Leeman is beeldhou-
wer en maakt beelden van
steen en hout. Dat doet zii in
haar atelier in Weesp, waar zt1
naar hartelust kan hakken. za-
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Het liefst begint zij in een ruw
brok steen en gaat op zoek
naar lijnen en vormen. Zij
werkt zonder vooóeeld. Zij
'danst 'als het ware om de
steen en langzaam komt er,
hak naar hak, een vorm te-
voorschijn,'taille directe'.
Daardoor zijn haar beelden
soms abstract en soms figura-
tief. Het ambachtelijke werk
met hamer en beitel in zachte
en harde steensoorten en in
hout blijft haar bekoren.
Galerie Kunst 2001. Doroshuis
Snelliuslaan 35, Badhoeve-
dorp, telefoonnummer 020-
6596693, e-mail: info@gale-
r iekunst2001.nl
Geopend op vrijdag, zaterdag
en zondag van 1 3.00-1 7.00
uur. Ook op tweede pinkster-

dag.Daarbuiten alleen op af-
spraak.
www.galeriekunst200í.nl


