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Saskia Weishut-Snapper, dochter van twee beel-
dende kunstenaars, ontdekte in 1970 dat textiel haar
medium is. Haar ‘peintisseries’, een samensmelting
van de woorden peinture, schilderij en tapisserie, bor-
duur/textiel werk, werden meerdere malen geselec-
teerd in internationale wedstrijden en tentoongesteld
in vele landen, waaronder Japan. Ook ontwerpt zij
textiele Judaïca. Zo maakte zij bijvoorbeeld in 2001
een huwelijksbaldakijn voor het Joods Museum in
Berlijn van architect Daniel Libeskind.
De laatste jaren gebruikt zij veelvuldig Tyvek in haar
‘peintisseries’. Tyvek is een kunststof. Door het te ver-

U I T N O D I G I N G
E X P O S I T I E

DE TENTOONSTELLING WORDT GEOPEND OP ZONDAG
8 JANUARI OM 16.00 UUR
DOOR BONNE TEN KATE, PHOTOGRAPHER/SCULPTOR

Uw aanwezigheid bij deze opening wordt zeer op prijs gesteld.

Van vrijdag 6 januari tot en met zondag 12 februari 2012 wordt in Galerie
Kunst 2001 de tentoonstelling gehouden met bronzen sculpturen en kleu-
rige schilderijen van Donna Corbani en met ‘peintisseries’, textiele wand-
schilderingen van Saskia Weishut-Snapper. Terwijl de bronzen sculpturen
van Donna Corbani een minimalistische uitstraling hebben, doet het werk
van Saskia Weishut zeer impressionistisch aan, met een bijna barokke
inslag door het overweldigende kleurenpalet.
De tentoonstelling wordt geopend op zondag 8 januari om 16.00 uur door
Bonne ten Kate, photographer/sculptor
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DONNA CORBANI BRONZEN SCULPTUREN
SASKIA WEISHUT-SNAPPER ‘PEINTISSERIES’ -
TEXTIELE WANDSCHILDERINGEN

Donna Corbani (Santa Barbara, California 1972),
volgde een Fine Arts opleiding aan het Sarah
Lawrence College te New York. In 1993 verhuisde zij
naar Nederland waar zij al snel naamsbekendheid
verwierf. Inmiddels heeft zij wereldwijd meer dan 200
exposities op haar naam staan, zowel in
gerenommeerde galeries als in musea en openbare
ruimten. Donna Corbani maakt kleurrijke, uiterst minu-
tieuze en strak afgewerkte olieverfschilderijen en sier-
lijke sculpturen waar mensfiguren hun verhaal vertel-
len over universele gevoelens als verbondenheid, lief-
de en vrijheid. Het krachtig minimalistische lijnenspel
geeft de essentie en emotie weer. De gracieuze en
golvende lijnen van de vrouwelijke vorm staan haar
toe haar innerlijk te laten zien. De open expressieve
houdingen zenden vreugde uit, terwijl de abstracte
gezichtscontouren symboliseren hoe alle prikkels van
buiten naar binnen worden opgenomen. Corbani’s
sculpturen zijn een vertaling van haar schilderijen in
materialen als brons, aluminium en nu ook in glas-
mozaïek.
Haar visie op de wereld is geïnspireerd door mooie
momenten, gratie en vreugde, een visie die zij wil
delen met de toeschouwer.

Persoonlijke ervaringen en gevoelens universeel
maken, vreugde delen, het leven vieren, kunst uit hart
en ziel maken, dat is haar doel.
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hitten ontstaan er structuren: het krimpt, smelt, rim-
pelt, krijgt bobbels of smeltgaatjes enz. Tyvek, vastge-
zet op stoffen, geeft bij verhitting een samensmelting
van beide materialen met zeer bijzondere effecten. Uit
de vele verschillende materialen ontstaan daardoor
zeer originele en prachtige kunstwerken.
Qua onderwerp zijn het vaak composities van intrige-
rende, zelfbedachte bouwsels die in haar werk terug-
keren, zoals landschappen. Kleuren en structuren zijn
voor haar essentieel.
Saskia wil ons met haar kunst al het negatieve dat wij
continu tegenkomen, doen vergeten.
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