EXPOSITIE

Oerbeelden

Van vrijdag 20 augustus tot en met
zondag 27 september 2010
De tentoonstelling wordt geopend
op zondag 22 augustus om 16.00 uur
met muzikale medewerking van Govert
Marselis Hartsinck, klarinet en Rob van
Leeuwen, gitaar

EVA VAN LIS
SCHILDERIJEN IN ACRYL
EN GEMENGDE
TECHNIEK

Galerie Kunst 2001
Dorpshuis Snelliuslaan 35
Badhoevedorp

Galerie

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

buiten openingstijden:
tel. 020 - 659 20 71
www.galeriekunst2001.nl

VORMGEVING TON SIO

ELLEN KUIJL
GLASKUNST
MET METAAL

U I T N O D I G I N G

KUNSTWERK
VAN HET JAAR 2010

‘Oerbeelden’

speciaal voor de Vrienden gemaakt.
Gekozen is voor een schaaltje van
Petrus. (15 cm diam.) Opgebouwd
met een zwart porseleinen randje.
Prijs € 37,50

EVA VAN LIS SCHILDERIJEN IN ACRYL EN
GEMENGDE TECHNIEK
ELLEN KUIJL GLASKUNST MET METAAL
Van vrijdag 20 augustus tot en met zondag 27 september 2010 vindt in
Galerie Kunst 2001 de tentoonstelling ‘Oerbeelden’ plaats met schilderijen
in acryl en gemengde technieken van Eva van Lis en glaskunst met metaal
van Ellen Kuijl.
Tekens uit het verleden en basismaterialen uit de Afrikaanse kunst zijn
respectievelijk van toepassing op het werk van Eva van Lis en dat van
Ellen Kuijl. Hun raakvlakken zijn aardse kleuren en materialen, hun passie
voor Afrika en hun beider buitenlandse ervaring en inspiratie.
De tentoonstelling wordt geopend op zondag 22 augustus om 16.00 uur
met muzikale medewerking van Govert Marselis Hartsinck, klarinet en Rob
van Leeuwen, gitaar.
De uit Bloemendaal afkomstige Eva van Lis
(Bloemendaal 1939) woonde als kind vlakbij de
Santpoortse schilder Henk de Vries. Deze gaf haar
op 10-jarige leeftijd haar eerste schilderlessen.

KUNSTWERK
VAN DE MAAND

AUG/SEPT

Jan Naezer, ets met bladgoud
“Pinguins”, maart 2010
Afm. 65 x 500 cm
Inclusief lijst nu slechts
€ 225,Met extra Vriendenkorting € 200,-

Sindsdien is zij blijven schilderen, vaak onderbroken
door een verblijf in het buitenland, waar zij zich
bleef ontwikkelen tot de kunstenaar die zij nu is. Zij
werd ondermeer geïnspireerd door Afrikaanse

kunst. Tijdens haar verblijf in Nigeria maakte zij
collages van zand, ijzer en hout, de zogenaamde
‘objets trouvés’. Die kleuren komen nu weer tevoorschijn op haar doeken, evenals de felle kleuren van
Midden- en Zuid-Amerika. Eva van Lis is sinds
enkele jaren weer terug vlakbij de plek waar ze
voor het eerst de betovering van verf en penseel
leerde kennen. Al schilderend volgt zij haar intuïtie.
De beelden en kleuren ontstaan uit de verf. Soms
herkent zij een gevoel of een herinnering. Zij laat
die tekens uit het verleden herleven of ook weer
verdwijnen onder de verf, waar het voor haar wel
aanwezig blijft. Eva van Lis heeft aan verschillende
solo- en groepstentoonstellingen deelgenomen.
Afrika, Zuid-Amerika, de Antillen: daar vindt Ellen
Kuijl (Haarlem, 1958) haar inspiratie. Het licht, de
ruimte en vooral de kleuren zijn terug te vinden in
haar werk: vrije sculpturen, sieraden, lampen, schalen. Haar materialen, metaal en glas, verenigen het
principe van vorming door verhitting. In het glas –
zij gebruikt vaak het bijzondere dichroic glas – vertaalt zij tribale motieven en geometrische basisvormen, overigens zonder ooit een schets te maken.
De beelden ontstaan direct uit het snijden van het
glas of uit de kleur van een glasplaat.

De kleuren en het licht, die in Afrika zo een indruk
maken zijn zichtbaar. Het licht speelt met kleur, het
beeld speelt met de kijker. De energie van kleur en
licht geeft zij in haar beelden door aan de kijker/gebruiker.
Het dichroic glas heeft daarbij een extra dimensie
doordat het in zichzelf al een veranderende weerkaatsing van lichtinval kent. Een vanzelfsprekende
keuze van Ellen Kuijl om in haar sieraden voor dit
glas te kiezen: de drager/draagster beweegt,
waardoor het sieraad door de wisselende lichtinval

intens leeft. Ellen Kuijl heeft sinds 1992 vele soloen groepstentoonstellingen gehad en haar werk is
bovendien op vele kunstmarkten en beurzen te vinden.

DE TENTOONSTELLING WORDT GEOPEND OP ZONDAG
22 AUGUSTUS OM 16.00 UUR. MUZIEK DOOR GOVERT MARSELIS
HARTSINCK, KLARINET EN ROB VAN LEEUWEN, GITAAR
Galerie

Uw aanwezigheid bij deze opening wordt zeer op prijs gesteld

Galerie

Postbus 163
1170 AD Badhoevedorp

Galerie Kunst 2001 is gevestigd in het Dorpshuis aan de Snelliuslaan 35 te Badhoevedorp (nabij sporthal),
tel. 020 - 659 66 93. In Badhoevedorp kunt u de borden Politie, Zwembad en Dorpshuis volgen.
Bereikbaar per bus: v.a. Amsterdam lijn 145, halte hoek K. Onneslaan/Zeemanlaan en lijn 192,
Sloterdijk/Schiphol, halte Burg. Amersfoordtlaan; v.a. Haarlem lijn 236 richting Schiphol (N.B. niet op zondag), halte
Zeemanlaan.
Bereikbaar per auto: v.a. Utrecht (A2) richting Amsterdam, dan A9 richting Haarlem, afslag Badhoevedorp. V.a. Amsterdam:
via Sloten door het dorp of via ringweg A10, daarna richting Den Haag/Schiphol (A4), dan A9 richting Haarlem, afslag
Badhoevedorp. V.a. Haarlem: A9 richting Amsterdam/Utrecht, afslag Badhoevedorp.Tevens bereikbaar vanaf de oude
Schipholweg. Gratis parkeren.
De galerie is geopend op vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur en buiten openingstijden
020-659 20 71.

