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Expositie Ineke Voigt en
Joek van Draanen

Ook dil werk van Ineke Yoigt is vanaf komend weekeinde te zien
in Kunst 2001. (Foto: pr)

BADHOEVEDORP - In Galerie Kunst 2lX)l is van vrij-
dag 15 januari tot en met zondag 21 februari een ten-
toonstelling te zien van schilderijen in gemengde tech-
niek van InekeVoigt, en beelden van Joek van Draanen,
die in combinatie met glas en brnons vervaardigd zijn. De
tentoonstelling wordt geopend op zondag 17 januari om
16.00 uur met muzikele omlijsting door jazzmusicus
Jamy \ilesterveld.

lneke Voigt (geboren in Am- door het gebruik van glas en
sterdam) is na een loopbaan brons. De typerende groene
van 20jaar in een eigen fit- kleur van het gepatineerde
nesscentrum inTiel, pas na brons versterkt de kleurvan
haar 50e gaan schilderen. Zij het bijna hansparante glas.
is gestart met aquarellereq H* vrijwetdoorzichtige glas
maar omdat ze graag met felle in combinatie met het brons
kleiren werkt heeft zij de wa- geven veÍrassende nuances in
terverf snel vemtild voor het licht en kleur. Het werk van
schilderen in olieverf. Aanvan- Joek is zeerherkenbaar. Zijn
kelijk schilderde zij vooral werk is figuratief, maar hoe
stillwens en bloemen in een een idee van een kunstwerk
haast fotografische stijl. Toen ontstaat, is nooit helemaal te
langzaamaan de behoefte ont- doorgronden. Dat kan door er-
stond om wijer te gaan werken varingen, opgedaan uit het
is zij abstracte schilderijen in verleden, de vele reizeÍl en de
gemengde technieken gaan talloze bezochte landen met
maken. Het werk laat zich het hun verschillende culturen, zo-
beste omschrijven als materie- als die van de Maya's.
schilderijen. Zlj werkt in acryl Galerie Kunst 2001, Dorps-
en gebruikt ook materiaal als huis Snelliuslaan 35, Badhoe-
textiel, golfkarton, gíras en vedorp. Openingstijden: wij-
zand voor een mooi reliëf. dag, zalerdag en zondag van
Beelden,i kunstenaar Joek van 13.00-17.00 uur, telefoon:
Draaneacreëerteigenzinnige, 020-6596693,info@galerie-
fantasierijkesculpturen.Van kunst20Ol.nl
Draanenisbekendgeworden www.galeriekuns0fi)l.nl


