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Gezellige drukte bij de opening van de tentoonstelling. (Foto: Ingrid Henkcmans)

BADHOEVEDORP - In Galerie Kunst 2001 is momen-
teel de tentoonstelling 'Muren en Sokkels' van Niek
Bruynzeel en Yvonne Leeman te zien. Nog tot en met
21 juni kan men het werk van deze kunstenaars be-
zichtigen.

De tentoongestelde beelden
van Yvonne Leeman ken-
merken zich door de vloei-
ende li jnen en de hoge'aai-
baarheidsfactor' die haar
werk heeft. Dat is ook pre-
cies wat Leeman met haar
werk wil bereiken. 'Een

werk moet aaibaar zijn' zeg!
ze. Haar werk ontstaat ei-
genlijk puur op intuïtie en is
een uitvloeisel van haar ver-
wondering over de natuur.
Als ze met een nieuw beeld
aan de slag gaat start haar
dans rond de steen en dat
houdt ze net zo lang vol tot
het af is. Deze stijl wordt
ook wel taille directe ge-

noem{ waarbij er recht-
streeks in de steen gewerkt
wordt en er gaandeweg iets
ontstaat.
In het werk van Niek
Bruynzeel resoneert krach-
tig de natuur. De ene keer
lijkt een schilderij een in-
kijkje te bieden in een on-
bekende wereld ergens ver-
borgen in de diepe oceaan.
Een andere keer ziet men
zand en land botsen, zich
verÍnengen. Bruynzeels
werk ademt diep respect uit
voor de natuur in al haar fa-
cetten; wijdse landschappen
en kleine biotoopjes. Van
een hele andere orde zijn de

potloodtekeningen die ook
van zijn hand zijn. Dwaal-
gasten noemt Bruynzeel ze.
Het zijn wezens die in een
bepaald gebied zelden wor-
den gesignaleerd. Neem de
tijd voor deze dwaalgasten.
Ze zullen steeds meer van
hun geheimen prijsgeven
naarmate je ze langer be-
kijkt.
Dg natuur is duidelijk de
verbindende factor tussen
het werk van beide kunste-
naars. Maar ook hun intuï-
tieve manier van werken
maakt dat hun kunstwerken
zo goed bij elkaar passen
en elkaar aanvullen.
Muren en Sokkels is te zien
tot en met zondag 2l juni.
Openingstijden: vrijdag, za-
terdag, zondag I 3.00-l 7.00
uur.
www. galeriekunst200 l.nl


