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telefoon Galerie: 020-659 66 93
openingstijden:
vrijdag, zaterdag en zondag 13-17 uur

buiten openingstijden:
tel. 020-659 20 71

Galerie Kunst 2001
Dorpshuis Snelliuslaan 35
Badhoevedorp

Van vrijdag 1 april tot en met zondag 8 mei 2011
De tentoonstelling wordt geopend op zondag 3 april om 16.00 uur.

N.B. Op beide paasdagen,
24 en 25 april,
is de galerie geopend
van 13.00 tot 17.00 uur

Ga le r i e

E X P O S I T I E

JOHN HARTZUIKER
OLIEVERFSCHILDERIJEN

JOS OUT
BEELDEN EN
OBJECTEN
IN STEEN
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hebben er diverse werkstages plaats gevonden in
binnen- en buitenland.
Momenteel is zij aangesloten bij het beeldhouwers-
collectief de ‘Amstelier’ te Amsterdam en bij een
tweetal kunstenaarsverenigingen met als resultaat
jaarlijks vele exposities.
Haar werk is voornamelijk nog onderzoekend. Zij
leert van het maken van een beeld, gefascineerd
door ieder maakproces dat steeds weer anders is.
Beeldhouwen is vormgeven door materiaal te ver-
wijderen of heel soms toevoegen. Iedere handeling
heeft consequenties, waardoor beeldhouwen heel
confronterend kan worden.
Het begrip polariteit als essentieel onderdeel van
het bestaan probeert zij in haar werk tot uitdrukking
te brengen door het gebruik van verschillende
materialen, zoals natuursteen, brons, hout, staal en
gecombineerde materialen. Haar werk is zowel
abstract als figuratief.

U I T N O D I G I N G
E X P O S I T I E

DE TENTOONSTELLING WORDT GEOPEND OP ZONDAG
3 APRIL OM 16.00 UUR. OP BEIDE PAASDAGEN, 24 EN 25 APRIL,
IS DE GALERIE GEOPEND VAN 13.00 TOT 17.00 UUR

Uw aanwezigheid bij deze opening wordt zeer op prijs gesteld.

Van vrijdag 1 april tot en met zondag 8 mei 2011 wordt in Galerie Kunst
2001 te Badhoevedorp de tentoonstelling gehouden met olieverfschilderij-
en van John Hartzuiker en beelden in steen van Jos Out. Terwijl John
Hartzuiker zich bezighoudt met het vereeuwigen van zijn reisimpressies in
olieverf, verwerkt Jos Out in steen, brons, hout of staal, thema’s zoals de
mens in algemene zin, de mens en maatschappij, in diervormen en men-
selijke figuren.
De tentoonstelling wordt geopend op zondag 3 april om 16.00.

N.B. Op beide Paasdagen, 24 en 25 april, is de galerie geopend van 13.00 tot
17.00 uur.
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JOHN HARTZUIKER OLIEVERFSCHILDERIJEN
JOS OUT BEELDEN EN OBJECTEN IN STEEN

Na zijn pensionering in 1992 als vliegtuigbouwkun-
dig ingenieur, ging John Hartzuiker (1931) actief
schilderen en tekenen. Zijn werk werd sindsdien
geëxposeerd in talloze solo- en groepstentoonstel-
lingen, waaronder één in 2006 in Galerie Kunst

2001 met als titel “Vormenspel”. Sindsdien hebben
jaarlijks verschillende exposities met zijn werk
plaatsgevonden.
Met de figuratieve olieverfschilderijen die in deze
expositie worden getoond, wordt voortgeborduurd
op de vorige expositie in onze galerie: reisimpres-
sies van de Verenigde Staten, Frankrijk, maar nu
ook doeken van Amsterdam. Waar vroeger veel in
de natuur werd geschilderd zijn de composities van
de werken nu vaak geïnspireerd door beelden die
onderweg fotografisch zijn vastgelegd. Er is veel
aandacht voor huizen en gebouwen, opgebouwd
uit strakke vormen, met als uitzondering een werk
van platanen in Frankrijk.

Naast haar werk als coach/trainer is Jos Out (1956)
zich gaan toeleggen op haar passie “het houwen in
steen”. Na een opleiding tot beeldend kunstenaar
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KUNSTWERK
VAN DE MAAND
Frank Hulscher, ’Picture of Heaven’

Gemengde druktechniek afm. 80x60 cm
Inclusief lijst nu slechts € 215,-
Met extra Vriendenkorting € 190,-

APRIL/MEI


