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VORMGEVING TON SIO

Op beide Pinksterdagen
24 en 25 mei
is de Galerie geopend

U I T N O D I G I N G
EXPOSITIE

Het duo Lin&Ar acoustic music
zal voor u zingen&spelen vanaf
een half uur voor de opening.

Muren en sokkels
NIEK BRUYNZEEL SCHILDERIJEN
EN TEKENINGEN YVONNE LEEMAN
STENEN BEELDEN
Van vrijdag 15 mei tot en met zondag 21 juni 2015 wordt in Galerie
Kunst 2001 te Badhoevedorp de tentoonstelling “Muren en Sokkels”
gehouden met schilderijen en tekeningen van Niek Bruynzeel en stenen
beelden van Yvonne Leeman. Beide kunstenaars werken associatief,
intuïtief of spelenderwijs, waardoor hun werken zowel abstract als
figuratief geduid kunnen worden.
De tentoonstelling wordt geopend op zondag 17 mei om 16.00 uur.
Op beide Pinksterdagen (24 en 25 mei) is de galerie geopend.
Het landschap en ‘het gedroomde’ in de ruimste zin,
dat zijn de onderwerpen in de schilderijen en tekeningen van Niek Bruynzeel (Amsterdam 1952).
Hij werkt met dunne lagen olieverf die over elkaar
aangebracht, voor een diepere ondergloed zorgen.
In zijn ‘lossere’ werk voegt hij vaak zand toe aan de
olieverf om meer structuur te krijgen. Niets staat van
te voren vast. Er is tijdens het werken altijd ruimte
om het spoor waarop het materiaal hem brengt te
volgen. Zijn tekeningen komen uit de serie
‘Dwaalgasten’. Een dwaalgast is een dier of in zijn
geval een wezen dat in een bepaald gebied zelden
wordt gesignaleerd. Bij Niek ontstaan die associatief
of spelenderwijs, zij zijn vreemd en horen er eigenlijk niet te zijn maar manifesteren zich wel.

Yvonne Leeman is beeldhouwer en maakt beelden
van steen en hout. Dat doet zij in haar atelier in
Weesp, waar zij naar hartenlust kan hakken, zagen,
boren, vijlen en polijsten. Het liefst begint zij in een
ruw brok steen en gaat op zoek naar lijnen en
vormen. Zij werkt zonder voorbeeld. Zij ‘danst’ als
het ware om de steen heen en langzaam komt er,
hakje na hakje, een vorm tevoorschijn, ‘taille directe’.
Daardoor zijn haar beelden soms abstract en soms
figuratief. Het ambachtelijke werk met hamer en beitel in zachte en harde steensoorten en in hout blijft
haar bekoren.

DE TENTOONSTELLING WORDT GEOPEND OP ZONDAG
17 MEI 2015 OM 16.00 UUR. BEIDE PINKSTERDAGEN
(24 EN 25 MEI) IS DE GALERIE GEOPEND
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, 1171 CZ Badhoevedorp (nabij
sporthal), tel. 020 - 659 66 93. In Badhoevedorp kunt u de borden Zwembad en Dorpshuis volgen.
Bereikbaar per bus: vanuit Amsterdam of Hoofddorp lijn 145, halte hoek Kamerlingh Onneslaan/Zeemanlaan;
vanuit Amsterdam-Osdorp of Schiphol lijn 192, halte Burg. Amersfoortlaan/Havikstraat;
vanuit Amsterdam Z.O./Amstelveen of Haarlem lijn 356, halte Badhoevedorp Oost/Pa Verkuijllaan.
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. Voor een afspraak buiten
deze tijden kunt u bellen met 020-659 66 93 (voicemail).

Vriend worden?
Zie website
www.galeriekunst2001.nl

