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Expositie Frank Stolk
en Robert Remijnse
BADHOEVEDORP In Gale-
rie Kunst 200'l, gevestigd in
Dorpshuis Badhoevedorp
aan de Snell iuslaan 35, is
van vrijdag 2 september tot
en met zondag 9 oktober
een tentoonstelling te zien
met pop-art schilder'rjen
van Frank Stolk en grafisch
werk en 3D-geprinte objec-
ten van Robert Remijnse.
De tentoonstelling wordt
zondag 4 september om
16.00 uur geopend.

Kunst is Frank Stolk's (60)
passie. Zijn stijl is kacht in
eenvoud en zijn werk kan het
beste gekarakteriseerd worden
als pop-art. Yiazijn schilderij-
en en objecten wil hij mensen
gelukkig maken. Met dat rn
gedachten, vindt men humor,
maar ook een beetje ironie rn
zijn werk. Het gebruik van
commerciële materialen en
voorwerpen afkomstig uit het
dagelijks leven is een regel-
matig thema. In zijn schilde-
rijen ervaart men vervreem-
ding door herhaling. Soms
zijn er dezelfde visuele mid-
delen terug te zien, die zijn
gevonden in advertenties.
strips, films of tv.
Robert Remijnse (32) begon
na zijn HBO-opleiding Bouw-
kunde, Stedenbouw en Plano-
logie, als visualisator en ont-
werper bij ConsortArchitects.
waar hij naast stedenbouw-
kundige ontwerpen zijn eerste
3D-visualisatie van een woon-
huis maakte. Hij startte ziin
eigen bedrijf als ontwerper en
visualisator, waar hij een stijl
ontwikkelde met 3D en grafi-
sche software waarin zijn
tekenervaringen vanuit zij n
jeugd tot uiting komen in een
futuristische kunstvorm. Zijn
werk ontstaat vaak vanuit het
niets, vormen volgen elkaar
op tot een bepaalde composi-

In de galerie hangt ook grafisch werk van Robert Remijnse.

microscopische tot op kosml-
sche schaal.
Galerie Kunst 2001 is geopend
op vrijdag, zaÍeÍdagen zon-
dag van 13.00-17.00 uur en
telefonisch bereikbaar op
nummer 020-6596ó93, e-mail
info@galeriekunst200l.nl
www.galeriekunst200l.nl

tie. Het werk laat zich moer-
lijk vergelijken, soms wordt
het gezien als een modeme
interpretatie van Escher. Re-
mijnse's werk is ontstaan
vanuit dezelfde liefde voor
geometrie, de kennis van de
vorÍnen waaruit alles in de
natuur is opgebouwd. van


