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BADHOEVEDORP Galerie
Kunst 2001 bestaat deze
maand dertig jaar. Ter gele-
genheid van dat jubileum
wordt van vrijdag 14 okto-
ber tot en met zondag 20
november de tentoonstel-
l ing'Uw lievelingskunst-
werk bij Galerie Kunst 2001
aan de muur'gehouden.

De tentoonstelling wordt
geopend op zondag 16 okÍober
door Ton de Leeuw. voorÍna-
lig wethouder Cultuur in
Haarlemmermeer. Hij opende
dertig jaar geleden ook de
eerste expositie van de gale-
rie.
In de afgelopenjaren hebben
tal loze medewerkers enthou-
siast en belangeloos meege-
werkt aan mooie en opmerke-
lijke exposities.

Thuis aan de muur
Veel kunstwerken zijn in die
tijd terechtgekomen bij bewo-
ners van Badhoevedorp en de
wijde omgeving. Daarom richt
de galerie deze keer een expo-
sitie in die is samengesteld uit
kunstwerken die bd de men-
sen in en rond Badhoevedorp

Limburgs landschap.

thuis hangen of staan. Galerie
Kunst 2001 heeft bij de inzen-
ding gewaagd waarom het
kunstwerk zo dierbaar is voor
de eigenaar.

Hedendaagse kunst
Van de inzendingen zijn de
meeste door hedendaagse
kunstenaars gemaakÍ, welke
werken soms ofivel van geëx-
poseerde werken in Galerie
Kunst 2001 zijn aangekocht
ofivel op andere wijze zijn
verkregen. Slechts een handje-
vol werken zijn van 'oudere'

datum en van gerenommeerde
kunstenaars, zoals Jan Toorop,
Antoon Molkenboer, Roeland
Koning en Corneille.
Ook is het bronzen beeld 'De

Omarming' van Nelleke Al-
lersma te zien dat de bruik-
leengevers aankochten voor
hun 4O-jarig huwelijk.
Het beeld 'Dragers van verre'
is van de op Curagao geboren
beeldhouwer Nelson Carrilho.
bekend van onder andere
beelden in het Vondel- en
Westerpark.
Het'Bloemstilleven met
voo{aarsbloemen' van Roe-
land Koning was oorspronke-
lijk in het bezit van de groot-

ouders van de bruikleengeef-
ster, die bevriend waren met
de kunstenaar en zijn familie.
Door overerving kwam het
schilderij in haar bezit.
Bill Karsten maakte de olie-
pastel met een Limburgs
landschap. De kunstenaar, die
zelf afkomstig is uit Limburg,
is bewiend met de eigenaar
van het schilderij.
Het 'Cowboymeisje' is van
Jurriaan Berends, een kunste-
naar van dagcentrum Florian-
de. Dit primitieve en puur
geschilderde werk kan gere-
kend worden tot een nieuwe
officieel erkende kunststro-
ming Outsiders Art.
Galerie Kunst 2001 in Dorps-
huis Badhoevedorp. Snellius-
laan 35, is geopend op wij-
dag, zatetdag en zondag van
13.00-17.00 uur. Daarbuiten
alleen op afspraak. De galerie
is telefonisch bereikbaar op
nuÍrmer 020-6596693 en via
e-mail: info@galerie-
kunst200l.nl
www. ealeriekunst200l.nl

Voorjaarsbloemen. De Omarming.


