EXPOSITIE
Van vrijdag 7 januari tot en met
zondag 13 februari 2011
De tentoonstelling wordt geopend
op zondag 9 januari om 16.00 uur

LYDIA VAN DE STAAK
SCHILDERIJEN OP ZINK

Galerie Kunst 2001
Dorpshuis Snelliuslaan 35
Badhoevedorp

Galerie

telefoon Galerie: 020 - 659 66 93
openingstijden:
vrijdag, zaterdag en zondag 13-17 uur

buiten openingstijden:
tel. 020 - 659 20 71
www.galeriekunst2001.nl
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U I T N O D I G I N G

BEELDEN IN STEEN SCHILDERIJEN OP ZINK
HENNY BEENDERS BEELDEN IN STEEN
Van vrijdag 7 januari tot en met zondag 13 februari 2011 vindt in Galerie
Kunst 2001 te Badhoevedorp de tentoonstelling plaats met schilderijen op
zink van Lydia van de Staak en beelden in steen van Henny Beenders.
Beiden kunstenaars maken abstract expressionistische kunstwerken die tot
verrassende resultaten leiden.
De tentoonstelling wordt geopend op zondag 9 januari om 16.00 uur.

Henny Beenders, geboren en getogen in Haarlem,
woont en werkt in Heemstede. Kunst speelt een
belangrijke rol in haar leven. Hoewel haar creatieve
inspiratie altijd aanwezig is geweest, heeft zij zich
in een later stadium pas toegelegd op het leren van
verschillende beeldhouwtechnieken. Haar beelden
zijn vaak herkenbaar en spreken altijd tot de verbeelding. Bovendien zijn geen twee beelden hetzelfde: elk beeld is uniek. Zij werkt voornamelijk
met steensoorten als albast, steatiet en serpentijn,
waarmee zij organische vormen creëert zonder
machines te gebruiken. Zij begint aan een stuk
steen en al werkende haalt zij het beeld eruit. De
vormen hebben een glad oppervlak, dat uitnodigt
om aangeraakt te worden. Door de combinatie van
vloeiende, ondefinieerbare vormen en gladde, tast-

Lydia van de Staak (1949) woont en werkt in
Uithoorn. Na verschillende opleidingen begon zij te
experimenteren met acryl op linnen, hout, steen en
zink. Haar abstract-expressionistische schilderijen
ontstaan intuïtief en zijn een weerspiegeling van
haar gevoelsleven. Bij een meer thematische benadering zoekt zij naar bezinning en eenvoud. In deze
tentoonstelling zijn voornamelijk acrylschilderingen
op zink te zien. Zij gebruikt daarvoor oud en afgedankt zink, verkreukeld en geplet, aangetast door
weer en wind. De werken in deze tentoonstelling
laten de karakteristieke materie zien, soms fragmentarisch, dan weer prominent. Het zwart van “verzin-

bare oppervlakken hebben haar beelden een zekere
spirituele uitstraling. Henny is autodidact. Al driemaal heeft zij een uitnodiging ontvangen voor de
Biënnale te Florence in 2007, 2009 en een voor
volgend jaar december. Op diverse plaatsen in het
land heeft zij meegedaan aan tentoonstellingen.
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Jan Naezer, ets met bladgoud 8/25
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Inclusief lijst nu slechts
Met extra Vriendenkorting
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king”, het rood van de strijd, de rust van bruinen en
gelen leiden, met tekening en vorm, tot een wisselende verbeelding. Lydia van de Staak heeft in de
loop der tijd verschillende tentoonstellingen gehad,
waarvan een in Galerie kunst 2001 in 2005.

DE TENTOONSTELLING WORDT GEOPEND OP ZONDAG
9 JANUARI 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 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.

