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VORMGEVING TON SIO

Van vrijdag 18 februari tot en met
zondag 27 maart 2011
De tentoonstelling wordt geopend
op zondag 20 februari om 16.00 uur
door Tom Thijsse, oud-docent
aan de Rietveldacademie Amsterdam
en vriend van Frank Hulscher.
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’Making eyes at you’

“Wie schetst mijn verbazing, als ik het zelf niet doe?“
Het is maar weinigen gegeven om van hun dromen werkelijkheid te maken. Voor
ons stervelingen ligt er een gapende kloof tussen fantasie en werkelijkheid.
Desondanks maakt dit besef de dromen niet minder mooi, waarschijnlijk versterkt
dit besef de fantasie alleen maar.
In het werk van Xandra Paijmans staat de vraag
centraal: wat is schoonheid? Schoonheid in de
kunst, schoonheid in de natuur, de schoonheid van
de vrouw. Wij hebben behoefte aan schoonheid
maar wantrouwen haar tegelijkertijd. Dat wantrouwen heeft kunstenaars er toe gebracht schoonheid
op te vatten als een functionele toevoeging voor de
kunst. De moderne mens ziet schoonheid als iets
maakbaars, een uiterlijk kenmerk dat op elke denkbare manier verkregen kan worden.

Van 18 februari tot en met zondag 27 maart 2011 wordt de tentoonstelling “Making eyes at you” gehouden, waarin een overzicht van het
gehele grafische werk van Frank Hulscher (1958-2009) wordt getoond.
Xandra Paijmans, afgestudeerd aan de Rietveldacademie te Amsterdam,
waaraan Frank Hulscher als beheerder van de Grafiekwerkplaats
verbonden was, zal de expositie aanvullen met haar zeer expressieve
glasobjecten.
De tentoonstelling zal geopend worden op zondag 20 februari om 16.00
uur door Tom Thijsse, oud-docent aan de Rietveldacademie en vriend van
Frank Hulscher.

KUNSTWERK
VAN DE MAAND

FEB/MRT

Frank Hulscher, ’Picture of Heaven’
Gemengde druktechniek afm. 80x60 cm
Inclusief lijst nu slechts
€ 215,Met extra Vriendenkorting € 190,-

De manier van werken van Frank Hulscher (19582009), gaat uit van het idee dat er meer dan één
bron van informatie is. Uit de wervelstorm van
informatie die de hele dag op je afkomt, selecteert
iedereen zijn eigen beelden, die in het hoofd tot
een geheel worden gevormd. Dit gebeurt, omdat
de mens nu eenmaal het vermogen heeft om beelden te verdraaien, te verfraaien of domweg niet te
willen zien.
Daarom bestaat Franks werk bijna altijd uit diverse
beelden. Zij vormen niet, zoals in strips, een logisch

Kunstwerk van de maand
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verhaal, maar dragen allemaal in mindere of meerdere mate bij aan het totaalbeeld. Het centrale
thema is hierbij de eeuwige strijd van het mannetje
om de aandacht en liefde voor de vrouw. Zij is het
sterke geslacht en bepaalt, bewust of onbewust,
de daden van het mannetje.
Frank Hulscher studeerde in 1982 af in schilderen
en grafiek aan de Gerrit Rietveld Academie om daar
al snel terug te keren als beheerder van de
Grafiekwerkplaats. Gedurende ruim tien jaar was hij
ook beheerder van het Amsterdams Grafisch Atelier.
Daarnaast maakte hij zijn eigen werk, waarbij hij
gebruik maakte van grafische technieken, tekenen
en schilderen.

De fragiel ogende glassculpturen van Xandra
Paijmans vallen schijnbaar uiteen. De holle structuren zitten vol gaten, zijn aangevreten of afgebroken. Zoekend naar ware schoonheid stuit zij op de
kwetsbaarheid en eindigheid van het leven en vindt
zij emotie en poëzie. Deze schoonheid overstijgt het
leven en daarom is zij voor haar zo waardevol.

DE TENTOONSTELLING WORDT GEOPEND OP ZONDAG
20 FEBRUARI OM 16.00 UUR DOOR TOM THIJSSE, OUD-DOCENT
AAN DE RIETVELDACADEMIE EN VRIEND VAN FRANK HULSCHER
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.

