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EXPOSITIE

SABRINA METSELAAR INSTALLATIES EN SCHILDERIJEN PETER JANSSEN FOTO-INSTALLATIES
Van vrijdag 17 februari tot en met zondag 25 maart 2012 wordt in
Galerie Kunst 2001 de tentoonstelling “Onderhuids” gehouden met
installaties en schilderijen van Sabrina Metselaar en Foto-installaties van
Peter Janssen. Beide kunstenaars zoeken de grenzen op in tegenstellingen die zich rondom hen voordoen in een door hen verafschuwde, maar
toch verwondering opwekkende wereld, en proberen in die chaos aan
indrukken orde te scheppen. De tentoonstelling wordt geopend op zondag 19 februari om 16.00 uur
Sabrina Metselaar studeerde af aan Nimeto Utrecht
met reclame en presentatie, aan de Hogeschool voor
de Kunsten te Utrecht met schilderen en met Glasvormgeving aan de Rietveld Academie te Amsterdam.
Inhoudelijk ontstaat haar werk vrijwel altijd uit de verbijstering over de griezelige dunne grens tussen
(nieuw) leven en dood, en haar enorme gevoel van
machteloosheid daarover. De materie is voortdurend
in beweging, zowel in levende als dode wezens. Het
belangrijkste waar organismen mee bezig zijn is overleven. Het lichaam is steeds meer maakbaar en de
grenzen worden verlegd. Als kunstenaar wil zij op de
grens balanceren, tussen aantrekken en afstoten, tussen koesteren en kwellen, tussen macht en onmacht,
tussen leven en dood. Zij wordt gefascineerd door de
schimmige grens tussen het goede en het kwade,
verschijnselen die thuishoren in een wereld die men
verafschuwt, maken haar alert.

Het werk in deze expositie zal voornamelijk bestaan
uit opgezette dieren, waarvan zij de huid bewerkt
heeft. Haar beelden zijn niet pijnloos maar proberen
de dualiteit van emoties neer te zetten.
Als kunstenaar is Peter Janssen (Amsterdam, 1951)
autodidact. Zijn oog voor leven, dood, licht, donker,
structuur en schoonheid van details brengt hem doorlopend in een staat van verwondering. In en door het
werk probeert hij de chaos aan indrukken te catalogiseren en die verwondering om te zetten in een voor
hem overzichtelijk landschap van gevoel door beelden. Hij probeert zijn zoektocht naar zichzelf verder te
definiëren en te ordenen, niet alleen elk deel van zijn
eigen leven en de sporen die het achter laat, maar
ook de sporen van de personen die min of meer toe-

vallig zijn pad kruisen. Steeds nieuwe sporen worden
gevonden, gevolgd, bewerkt, geprint, bij- of overgeschilderd en afgelegd. Ook al ziet hij die nog niet,
sporen lopen ook voor hem verder de toekomst in. Zij
wachten erop gevonden en samengevoegd te worden
en hun verhaal aan hem te kunnen doen.

Vitrineverkoop
met tuinkeramiek
van Evert de Graaf Bierbrouwer
uit Hoofddorp
tot en met 25 maart

DE TENTOONSTELLING WORDT GEOPEND OP ZONDAG
19 FEBRUARI OM 16.00 UUR
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 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. Vriend worden?
Tevens bereikbaar vanaf de oude Schipholweg. Gratis parkeren.
Zie website
De galerie is geopend op vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur en buiten openingstijden
www.galeriekunst2001.nl
020-659 66 93.

