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

buiten openingstijden:
tel. 020-659 20 71

Galerie Kunst 2001
Dorpshuis Snelliuslaan 35
Badhoevedorp

JUDITH CRUZ RAMIREZ
SCHILDERIJEN IN ACRYL
EN OLIEVERF

Van vrijdag 1 oktober tot en met
zondag 7 november 2010
De tentoonstelling wordt geopend
op zondag 3 oktober om 16.00 uur

G a l e r i e

RIA LUIJT
BRONZEN EN
HARDSTENEN
OBJECTEN
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beleeft en denkt. Elke smaak, elke geur, ieder
geluid, elk seizoen en elk land heeft zijn eigen kleur
en vorm. Op deze tentoonstelling is Judith bijna uit-
sluitend aanwezig met recent werk. In haar recente
schilderijen laat zij zich vooral inspireren door
geometrische vormen, die zij op eigen wijze ver-
werkt in de vaak veelkleurige voorstellingen die wij
van haar kennen. Haar werk moet voor zichzelf
spreken, vindt zij.

Ria Luijt, woonachtig in Uithoorn en werkend in
het atelier bij Esther Velzeboer, werkt met hamer en
beitel en beeldhouwt het liefst naar model om de
details zo natuurlijk mogelijk weer te geven. Zij
maakt hoofdzakelijk realistisch werk dat bestaat uit
een brede variëteit van steensoorten, zoals Carrara
marmer en Iers hardsteen. Verschillende werken op
de tentoonstelling zijn gehouwen, maar velen zijn
ook geboetseerd, waarvan vervolgens mallen
gemaakt zijn, die uiteindelijk in brons zijn gegoten,
of met aluminiumcement worden volgegoten. De
gietsels daarvan zijn gepatineerd waardoor zij een
bronzen uitstraling gekregen hebben.
Voor Ria is het steeds weer opnieuw een ontdek-
kingsreis om idee, gevoel en emotie te vertalen in
het materiaal. Soms is het een eenzame strijd als de
inspiratie het even laat afweten. Wanneer de ele-
menten elkaar gevonden hebben is het werk af en

U I T N O D I G I N G

DE TENTOONSTELLING WORDT GEOPEND OP ZONDAG
3 OKTOBER OM 16.00 UUR.

Uw aanwezigheid bij deze opening wordt zeer op prijs gesteld.

Van vrijdag 1 oktober tot en met zondag 7 november 2010 vindt in Galerie
Kunst 2001 de tentoonstelling plaats van onze dorpsgenoot Judith Cruz
Ramirez met schilderijen met geometrische vormen en de Uithoornse Ria
Luijt die haar bronzen en hardstenen figuratieve objecten laat zien.
De tentoonstelling wordt geopend op zondag 3 oktober om 16.00 uur.
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JUDITH CRUZ RAMIREZ SCHILDERIJEN IN
ACRYL EN OLIEVERF RIA LUIJT BRONZEN EN
HARDSTENEN OBJECTEN

Judith Cruz Ramirez (1974) is geboren en geto-
gen in Guadalajara, de op een na grootste stad van
Mexico. Het is daar dat ze haar carrière als kunste-
naar begon met een gedegen opleiding aan ver-
schillende kunstacademies, aangevuld met jarenlan-
ge privé lessen van bekende kunstenaars. Vanaf
1998 heeft ze in Mexico vele exposities gehad,
zowel individueel als collectief.
Sinds 2003 woont en werkt zij in Nederland
(Badhoevedorp). Eerder al nam zij deel aan de jubi-
leumtentoonstelling van Galerie Kunst 2001 in
2007, en dit voorjaar was ze present in
deze galerie met een collectie bronzen beelden.

Judith is zoals blijkt een veelzijdig kunstenaar, die
meestal schildert op linnen maar soms ook op
paneel, zowel met olieverf als met acryl. Schilderen
is voor haar de taal waarin zij uitdrukt wat zij voelt,
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is het tijd om er afstand van te doen. Ria maakt
beelden van dieren, mannen en baby’s. Haar hart
ligt echter bij figuratieve beelden van vrouwen. Ze
zegt nooit zomaar te werk te gaan en werkt met
een vooropgezet plan, eerst boetseren en dan aan
de slag gaan. Ria Luijt die begonnen is met vijlen
van steensoorten bij Henny Heynen in Amstelhoek,
is afgestudeerd aan de Ruud Wackersacademie in
Amsterdam.

KUNSTWERK
VAN DE MAAND
Jan Naezer, ets met bladgoud 8/25

Afm. 65 x 500 cm
Inclusief lijst nu slechts € 225,-
Met extra Vriendenkorting € 200,-

OKT/NOV

KUNSTWERK
VAN HET JAAR 2010
speciaal voor de Vrienden gemaakt.

Gekozen is voor een schaaltje van
Petrus. Opgebouwd met een zwart
porseleinen randje, 15 cm diam.
Prijs € 35,-


