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’’CCoonnttrraasstteenn’’
Van vrijdag 28 augustus
tot en met 
zondag 4 oktober 2015

De tentoonstelling wordt 
geopend op 
zondag 30 augustus
om 16.00 uur met 
een kort woord van 
beide exposanten. 
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openingstijden: 
vrijdag, zaterdag en zondag 13-17 uur
daarbuiten alleen op afspraak

telefoon: 020-659 66 93
info@galeriekunst2001.nl
www.galeriekunst2001.nl

Galerie Kunst 2001
Dorpshuis Snelliuslaan 35 
Badhoevedorp   

Ga le r i e

BEN HAVEMAN
SCHILDERIJEN



G
alerie Kunst 2001

is gevestigd in het Dorpshuis aan de
Snelliuslaan 35, 1171 CZ Badhoevedorp

(nabij
sporthal), tel. 020

-659 66 93. In Badhoevedorp kunt u de borden Zw
em

bad en Dorpshuis volgen.
Bereikbaar per bus: vanuit Am

sterdam
 of Hoofddorp lijn 145, halte hoek Kam

erlingh Onneslaan/Zeem
anlaan;

vanuit Am
sterdam

-Osdorp of Schiphol lijn 192, halte Burg. Am
ersfoortlaan/Havikstraat;

vanuit Am
sterdam

 Z.O./Am
stelveen of Haarlem

 lijn 356, halte Badhoevedorp Oost/Pa Verkuijllaan.
Bereikbaar per auto: v.a. Utrecht (A2) richting Am

sterdam
, dan A9 richting Haarlem

, afslag Badhoevedorp. 
V.a. Am

sterdam
: via Sloten door het dorp of via ringw

eg A10, daarna richting Den Haag/Schiphol (A4), dan 
A9 richting Haarlem

, afslag Badhoevedorp. V.a. Haarlem
: A9 richting Am

sterdam
/Utrecht, afslag Badhoevedorp.

Tevens bereikbaar vanaf de oude Schipholw
eg. Gratis parkeren.

De galerie is geopend op vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur.Voor een afspraak buiten
deze tijden kunt u bellen m

et 020-659 66 93 (voicem
ail).

Van Karel Gomes leerde hij veel over het ritme van
beelden. Nu werkt hij voornamelijk nog met was,
waarna de beelden in brons worden gegoten.
Mensen en dieren, maar ook afbeeldingen of foto’s
zijn zijn inspiratiebronnen. Zijn beelden zijn figuratief
en toegankelijk en verwijzen altijd naar iets of
iemand. De uitdaging zit voor hem altijd tussen het
uit willen drukken van een innerlijk idee of gevoel en
de daarbij passende anatomische verhoudingen.
Laurens Severijnen heeft o.a. geëxposeerd in het
Glazen Huis in  Amstelpark in Amsterdam en neemt
sinds enkele jaren deel aan de Vijfhoekkunstroute in
Haarlem. Hij onderhoudt regelmatig contacten met
kunstenares Veronica de Voogd en de beeldend 
kunstenaar Ruud Zweypfennig, die eerder stads-
beeldhouwer van Haarlem was.

DE TENTOONSTELLING WORDT GEOPEND OP ZONDAG 
30 AUGUSTUS 2015 OM 16.00 UUR. MET EEN KORT WOORD
VAN BEIDE KUNSTENAARS

Uw aanwezigheid bij deze opening wordt zeer op prijs gesteld.

Van vrijdag 28 augustus tot en met zondag 4 oktober 2015 vindt in
Galerie Kunst 2001 te Badhoevedorp de tentoonstelling “Contrasten”
plaats, met schilderijen van Ben Haveman en bronzen beelden van
Laurens Severijnen. De titel van deze expositie heeft te maken met het
contrast tussen de expressieve, meer abstracte aard van de schilderijen
en de meer ingetogen, figuratieve aard van de beelden.
De tentoonstelling wordt geopend op zondag 30 augustus om 16.00 uur,
met een kort woord van beide kunstenaars.

Postbus 163
1170 AD Badhoevedorp

Ben Haveman (Meppel 1950) is sinds 2004 aan
het schilderen. Voortbordurende op de mozaïek-
achtige tekeningen, die hij aanvankelijk maakte,
begon hij met het schilderen in vlakken en lijnen,
waarbij de kleuren voor de intensiteit drie keer 
werden overgeschilderd. De lijnen vormden eigenlijk
een begrenzing in denken en doen. Pas toen de 
lijnen werden weggelaten ontstond er een vrije
expressie die doet denken aan de werken van de
Cobra-beweging. Door deze ontwikkeling zijn er
geleidelijk aan meerdere stijlen ontstaan, die hij 
allemaal beheerst en die qua uitvoering uniek zijn in
Nederland. In welke stijl ook geschilderd, zijn karak-
teristieke en moderne schilderwerken zijn nooit
geheel abstract, altijd bevatten ze herkenbare 

elementen, zoals mensen en vogels, en kenmerken
zich altijd door krachtige kleuren en ingewikkelde
patronen met beweging.
Intussen heeft Ben Haveman al vele nationale en
internationale exposities op zijn naam staan en zijn
er tientallen publicaties over zijn werk verschenen.

Laurens Severijnen (1944) woont en werkt in
Haarlem en maakt sinds ca. 30 jaar bronzen 
beelden, die al heel vroeg al zijn aandacht trokken.
In het begin werkte hij met was, klei en gips. Bij
Karien Froeling in Abcoude volgde hij een cursus
boetseren. Diverse cursussen volgden zoals het 
werken naar model, portret/buste maken bij Marian
Sanders, het maken van mallen en het patineren.
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