
Galerie Kunst 2001 van 20 meitot en met 26 juni

Eerste expo in nieuw dorpshuis
BADHOEVEDORP - Ga-
lerie Kunst 2001. Snellius-
laan 35, exposeert van vrij-
dag 20 mei tot en met
zondag 26 juni werk van
Hans van den Bogaard, Pa-
tula Berm en Frida Ba-
doux. De eerste expositie in
het nieuwe Dorpshuis
wordt zondag22 meige
opend om ló.00 uur.

Fotografie

Hlns ven den Bogaard is
autodidact en vooral werk-
zaam als documentairefoto-
graaf. Als zelfstandig foto-
graaf werlÍe hij regelmatig
voor de Nederlandse Opera
en hetAMC.
Voor Hans is fotografie een ,
vak datje kunt leren. Een
gedeelte is technische ken-
nis, het andere deel is crea-
tiviteit, zoalsje dat in ande-
re beroepen ook tegenkomt.
Voor zijn gevoel is er toch
wel een verschil, het creatie-
ve idee van de vakman leidt
tot een mooie oplossing, een
goede foto is iets waar je
naar blijft kijken. Voor Hans
komt dit voort uit de passie
voor zijn beroep.

Glaskunst
Patula Berm studeerde
Theatervormgeving aan de zeventig kleding voor de
Hogeschool voor de Kun- hippe incrowd. Daarna
sten in Utrechi. Sinds 1993 werkte ze enkele jaren in
heeft ze zich gefocust op het Barcelona. Bij terugkeer
maken van beelden van glas, werden sieraden haar grote
zoals jurken van glas, lam- passie en regelmatig expo-
pen, tafeljuwelen en tuio- seerde zii hierneeildiverse urnnw€nleriekunst200ldl -

Werk van Hans van den Bogaard.

ches, gebruik makend van
diverse glastechnieken zoals
fusing, lampwork en mixed
rpdia. Haar inspiratiebron-
nen zijn altijd dezelfde: de
diepzee, prachtige schilde-
rijen en brokaten stoffen. De
bustiers zijn ook geinspi-
reerd op de natuur enze ge-
bruilÍ dit thema om ver-
schillende materialen te
onderzoeken en te combine-
ren met glas.

Objecten en siera-
den

Frlda Badoux kwam in
1968 naar Amsterdam en
ontwierp daar in de jaren

galeries. De laatste l5 jaar
reisde ze voor Fair Trade
Original de wereld over om
samen met producenten in
de Derde Wereld collecties
te maken die geschikt waren
voor de westerse markt.
Sinds 2010 werkt ze als on-
aftankelijk kunstenaar. De
serie 'Objets Trouvés'is een
verzameling melancholieke
assemblages samengesteld
uit tweedehandse, en gevon-
den voorwerpen, het drijf-
hout van de massacultuur.
Terugkerend tlema hier is
dat van de porseleinen pop-
penhoofdjes.
Galerie Kunst 2001 is ge-
opend van wijdag tot en met
zondag van 13.00-17.00 uur.
Voor een afspraak buiten
deze tijden kan men bellen
met 020-6596693 (voice-
mail).
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