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Van vrijdag 6 april tot en 
met zondag 13 mei 2018
De tentoonstelling 
wordt geopend op zondag
8 april om 16.00 uur
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De tentoonstelling 
wordt geopend 

op zondag 8 april
om 16.00

Uw aanwezigheid bij deze opening 
wordt zeer op prijs gesteld

Van vrijdag 6 april tot en met zondag 13 mei 2018 vindt in
Galerie Kunst 2001 te Badhoevedorp de tentoonstelling plaats
met schilderijen van Martin Copier, waarop hij zich vooral
bezig houdt met het creëren van ruimte, en van John Striegel
steeds abstracter wordende houten beelden, met name muzi-
kanten.
De tentoonstelling wordt geopend op zondag 8 april 2018 om
16.00 uur.

De schilderijen van Martin Copier,
in 2005 afgestudeerd aan Academie
Sint Joost te Breda, zijn gelaagd en
suggereren beweging en diepte,
waarbij Copier gebruikmaakt van de
houtsnedetechniek. Het is interessant
hoe hij de ruimte beïnvloedt en
binnen deze ruimte een spannings-
veld creëert door elementen toe te
voegen zoals openingen, lijnen, licht
of de in zijn werk zo typerende hout-
snede drukken met bewegende figu-
ren. Hij laat zien dat het innemen van
ruimte een keuze is, dit geldt ook
voor ruimte geven, ruimte delen of
ruimte opeisen. Je wordt in zijn werk
gezogen en de kijker komt in een
nieuw universum terecht. De kunste-
naar daagt de kijker uit om zich open
te stellen voor zijn wereld.

In 2011 exposeerde John Striegel al eerder
in Galerie Kunst 2001 in het oude Dorpshuis.
Sindsdien is hij nog steeds bezig met het
maken van houten abstracte beelden en de
laatste jaren steeds vaker met “houten muzi-
kanten”. Deze muzikanten laten een ontwik-
keling zien, ze worden steeds abstracter en de
instrumenten zijn niet altijd meer van hout.
Maar nog altijd laat hij het plezier, het
enthousiasme, de expressie en de beweging
van de muzikant op een kubistische wijze
zien. Je hoort en ziet de muzikant als het ware
spelen.
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