
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 
1171 CZ Badhoevedorp 

Van vrijdag 31 augustus tot en met
zondag 7 oktober 2018
De tentoonstelling wordt geopend 
op zondag 2 september om 16.00 uur
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De tentoonstelling wordt geopend 
op zondag 2 september om 16.00 uur

Uw aanwezigheid bij deze opening 
wordt zeer op prijs gesteld

Van vrijdag 31 augustus tot en met zondag 7 oktober 2018 
is in Galerie Kunst 2001 te Badhoevedorp de tentoonstelling 
te zien met schilderijen van Michael Burgers en de meubelserie
’Van-Geen-Kanten’ van Jolanda Lanslots. 
Beide kunstenaars vallen op door het heldere en frisse kleur-
gebruik en de oorspronkelijkheid.
De tentoonstelling wordt geopend op zondag 2 september
2018 om 16.00 uur.   

Het brein achter BIMU-ART
is Michael Burgers (Zoe-
termeer 1979). Kenmer-
kend voor zijn werk zijn de
frisse kleuren die van het
doek afspatten. Alles is met
de kwast geschilderd. Hij ís
BIMU-ART en daardoor
zeer toegankelijk. Het is
samen delen van wat er op
het doek staat. Je ziet
er iets in en een
ander ziet er weer
wat anders in, maar
iedere waarneming
heeft zijn eigen waar-
heid. BIMU-ART geeft
je iets om naar te kij-
ken, waardoor er weer
nieuwe inspiraties
kunnen ontstaan.

Jolanda Lanslots, als theatervormgever
afgestudeerd aan de Academie voor Beelden-
de Kunsten in Maastricht, heeft voor verschil-
lende gezelschappen decors ontworpen.
Vanaf 1999 is zij als vaste decorontwerper
verbonden aan Opera Spanga. Naast haar
werk als theatervormgever is zij in 2015
begonnen met het ontwerpen van de ZitSo
meubels. Het doel is om een meubel te ont-
wikkelen dat op verschillende manieren is te
gebruiken, waarbij gelet wordt op het zitcom-
fort. Het schommelen van de meubels zorgt
ervoor dat de rug soepel blijft, waardoor de
meubels ergonomisch aantrekkelijk zijn. De
meubels worden niet in serie uitgebracht,
maar op de persoon aangepast. Zo zijn alle
meubels uniek. De Van-Geen-Kanten-lijn be-
staat uit vier verschillende meubels, een kruk,
een kruk met leuning, een kantelstoel en een
schommelbank.
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