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INEKE HETTERSCHIJT SCHILDERIJEN
JUDITH CRUZ RAMIREZ BRONZEN BEELDEN
Van vrijdag 8 januari tot en met zondag 14 februari 2010 wordt in
Galerie Kunst 2001 een tentoonstelling gehouden van schilderijen van
Ineke Hetterschijt en van bronzen beelden van de uit Mexico afkomstige
Judith Cruz Ramirez - later dit jaar volgt een tentoonstelling van haar
schilderijen. Voor beide kunstenaressen betekent deze tentoonstelling
een professionele doorbraak in hun carrière als kunstenaar in Nederland.
De tentoonstelling wordt geopend op zondag 10 januari met een inleiding door Ferdie Hetterschijt.
Ineke Hetterschijt (Herwen en Aerdt 1945) had
geen carrière in de kunst op het oog en volgde
dan ook geen beroepsopleiding op dit gebied. Haar
eerste contact met het kunstzinnig bezig zijn was de
inspirerende wereld van de lithografie, toen zij

KUNSTWERK
VAN DE MAAND

JAN/FEB

Yvonne Samson,
2 pentekeningen met kleurpotlood
“Drie vrouwen”
Inclusief lijst nu slechts
Met extra Vriendenkorting

€ 190,€ 170,-

“Maxima en Alexander”
€ 95,Inclusief lijst nu slechts
Met extra Vriendenkorting € 85,-

werkzaam was bij een offsetdrukkerij. Zij kwam
echter ondanks haar drukke en veeleisende baan
pas in 1978 tot schilderen, overwegend in olieverf.
Sinds 1996 is zij intensief cursussen schilderen in
olieverf en acryl gaan volgen in binnen- en buitenland.
Haar werk getuigt van een weloverwogen opzet en
een min of meer expressionistische aanpak, waarbij
zij door spontane toevoegingen – soms geïnspireerd lijkend door een opgewekte eigenzinnigheid –
onverwachte effecten bereikt. Haar onderwerpkeuze
is bovendien vaak zeer verrassend. In de schilderijen van Ineke Hetterschijt overheerst een nuchter
realisme, maar door haar kleur- en fantasierijke
ingrepen, krijgt haar werkelijkheid een onmiskenbaar eigen, herkenbare toon.
Als geboren en getogen Mexicaanse was Judith
Cruz Ramirez (1974) reeds als kind op de lagere
school bezig met tekenen en andere creatieve uitingen. Na een gedegen opleiding aan de universiteit
en de kunstacademie in Guadalara (Mexico) ver-

huisde zij 6 jaar geleden naar Nederland
(Badhoevedorp). Zij heeft kinderboeken geïllustreerd, maar als kunstenaar houdt zij zich nu
vooral bezig met schilderen in olieverf en acryl en
het maken van bronzen beelden. Judith Cruz haalt
haar inspiratie uit alles wat zij in haar eigen omgeving ziet en beleeft. Soms blijft het resultaat dicht
bij het originele uitgangspunt, maar vaak verandert
de creatie gaandeweg. Natuurlijk geeft het haar
voldoening wanneer het resultaat direct voldoet
aan haar eigen verwachtingen en ideeën. Creaties
die haar niet bevallen geven echter direct weer aanleiding en moed opnieuw te beginnen vanuit het
oorspronkelijke idee.
In haar bronzen beelden probeert zij beweging en
balans vorm te geven. Haar doel is de toeschouwer
deelgenoot te maken van haar emoties en gevoelens die zij probeert uit te drukken in dit harde
metaal. Vaak zijn haar beelden geïnspireerd op het
menselijk lichaam of de bewegende mens, vaak
ook op dieren of schepen. Zij vindt het een uitda-

ging met een minimum aan lijnen, materiaal en
massa iets uit te beelden in een luchtigere vorm
zonder afbreuk te doen aan haar essentie.
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DE TENTOONSTELLING WORDT GEOPEND OP ZONDAG 10 JANUARI
OM 16.00 UUR MET EEN INLEIDING DOOR FERDIE HETTERSCHIJT
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Uw aanwezigheid bij deze opening wordt zeer op prijs gesteld
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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.

